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Disposisjon 

• Kort intro til tarmflora/mikrobiomet 

• Tarmflora ved ulike sykdommer 

– Kan vi bruke metabolitter fra tarmfloraen som 
biomarkører på sykdom?  

• Kan vi manipulere tarmfloraen for å 
behandle sykdom  

– På en persontilpasset måte? 



Mikrobiomet 

• Mikrobiota = summen av mikrober i en 
spesifikk lokalisasjon 

• Mikrobiomet = det totale geninnholdet til 
disse mikrobene 



Mikrobiomet 

• Mikrobiota = summen av mikrober i en 
spesifikk lokalisasjon 

• Mikrobiomet = det totale geninnholdet til 
disse mikrobene 

• Stor variasjon fra individ til individ 

– 117 antatt friske individer Bacteroides 



 Trillioner av mikrober og gener 

Spor, Nat Rev Microbiol. 2011 

Sartor.Gastroenterology. 2008 

Ventrikkel, Duodenum, 
Jejunum: 102/ml 

Distal ileum: 108/ml Colon: 1012/ml 

 Floraen vår utkonkurrerer 
resten av kroppen:  
• Mikrobiomet: 500 x så mange 

gener som det humane genom 
• Mikrobiota: 10 x så mange 

mikrober som humane celler? 

•> 100 trillioner bakterier 
•2 kg 



Sender, Cell 2016 

• Ratioen mikrober/humane celler er mest sannsynlig ≈1-1.3 
 



Sender, Cell 2016 

• Ratioen mikrober/humane celler er mest sannsynlig ≈1-1.3 
• En enkelt tømming kan endre balansen i favør av humane 
celler… 



Tarmfloraens kraft: “Smittsom” 
overvekt 

Turnbaugh et al. 2006 

Økning 
i kropps- 
fett (%) 

• Overvektige mus hadde en annen 
sammensetning av tarmflora 

• Slanke mus som fikk overført denne 
tarmfloraen ble selv overvektige  



Hits på ”microbiome” i PubMed Sekvenseringskostnad 

Teknologi-drevet forskningsfront 



Tarmflora og kronisk sykdom 

• Fedme 

• Diabetes 

• Inflammatorisk tarmsykdom 

• Reumatoid artritt 

 

 

 
Redusert biodiversitet 



Redusert biodiversitet ved immunsvikt 

HIV: relatert til CD4-tall og LPS 

  

Nowak&Troseid, AIDS 2015 Jørgensen, Mucosal Immunol 2016 

CVID: relatert til CD4% og LPS 



 

Tight junctions 
nedregulert 

Massakrering av 
CD4+ celler 

Defekt tarmbarriere 

HIV negativ 

HIV positiv 

LPS 

Er HIV egentlig 
en tarmsykdom? 

Inflammasjon 



 

 

 

 

 

Kan det å gå rundt med forhøyet LPS gi kronisk 
inflammasjon og økt risiko for hjertesykdom?  

 
 



 

 

 

 

 

•LPS predicts hypertension 

•LPS associates with dyslipidemia, insulin resistance and          
Framingham risk score 

•LPS associates with platetet dysfuntion 

•LPS associates with trunk fat and the metabolic syndrome 
Trøseid , Diabetes Care 2013,         Trøseid , JAIDS 2014,        Manner, JAIDS 2014 
 
 

Manner, HIV Medicine 2013 

Pedersen, JAIDS 2013 

Haugaard, AIDS 2013 



 

 

 

 

 
COMicS: Copenhagen-Oslo Comorbidity 
Microbiota Study 
-Er tarmfloraendringer relatert til utvikling hjertesykdom hos 

HIV pasienter? 



Vinje, Eur Heart J 2013 

The way to a man`s heart is through his 
gut microbiota! 

Tuohy, Proc Nutr Soc 2014 



 

Troseid M, Editorial 
Eur Heart J 2017 



 

Troseid M, Editorial 
Eur Heart J 2017 



LPS øker hos friske frivillige 

 

Ghanim, Diabetes Care 2009 



r=0.61, p<0.001 

Jo høyere LPS, jo mer bukfedme 

Trøseid, Diabetes Care 2013 

LPS korrelerte til alle 
komponenter av det 
metabolske syndrom 



 

Troseid M, Editorial 
Eur Heart J 2017 



Kosthold, tarmflora og hjertesykdom 

Backhed, Nat Med 2013 

-Reverse cholesterol 
transportation reduced 
-Foam cell formation 1. Nutrients 

 
 

2. Gut microbiota 

3. Oxidation 

Trimethylamine 
N-oxide = TMAO 



Tang, NEJM 2013 

Aterosklerotisk hjertesykdom 

TMAO som biomarkør  

Akutte hendelser 30 dager etter 
akutt coronarsyndrom 

Li, Eur Heart J, 2017 



Trøseid, J Int Med 2014 

TMAO som biomarkør  

Hjertesvikt Markør på ischemisk hjertesvikt? 



Tarmfloraen ved hjertesvikt 

 

Submitted manuscript 

Redusert 
biodiversitet 



Tarmfloraen ved hjertesvikt 

 

Butyrat-
produserende 
bakterier 
redusert 

Submitted manuscript 

Butyrate producing genes 



Relatert til prognose? 

Biodiversitet Butyrat-produserende bakterier 

Submitted manuscript 



Butyrat demper inflammasjon 

 
activated

T cells

↓ bacterial diversity

↓ Lachnospiraceae

↓ Bifidobacterium

↓ butyrate production 

Gut microbiota in heart failure
Submitted manuscript 



Disposisjon 

• Kort intro til tarmflora/mikrobiomet 

• Tarmflora ved ulike sykdommer 

– Kan vi bruke metabolitter fra tarmfloraen som 
biomarkører på sykdom?  

• Kan vi manipulere tarmfloraen for å 
behandle sykdom  

– På en persontilpasset måte? 



Lynch SM, 
NEJM 2016 

Strategies to target the gut 
microbiome 



Lynch SM, 
NEJM 2016 

Vrieze, Gastroenterology 2012 

FATLOSE: Fecal transplantation 
to lose metabolic syndrome 
-Normalisert insulin sensitivitet 
-Effekten varte noen uker 

Strategies to target the gut 
microbiome 



Lynch SM, 
NEJM 2016 

Wang, Cell 2015 

Drug the bug! 
-TMA-inhibitorer reduserte 
TMAO og reverserte 
atherosklerose 
 
-Uten å drepe bakteriene 

Strategies to target the gut 
microbiome 



 Menn er ikke mus: meget variabel tarmflora 

Bacteroides 

1 individual 117 individuals 

Bacteroides 



Kosthold påvirker tarmflora 
• Diett-indusert vekttap økte diversiteten 

Cotillard, Nature 2013 

Men kun hos de som hadde 
lav diversitet i 
utgangspunktet 



Hva med kostholds-intervensjoner? 
• Middelhavskost assosiert med lave 

TMAO-nivåer 

– Uavhengig av andre kostholdsvaner 
(veganer, vegetarianer) 

 

• Vegetarianere hadde høyere butyrat-
nivåer 

 

De Filippis, Gut 2015 

Omnivore 

Vegan 

Vegetarian 

High 
adherence 

Medium 

Low 



Øker fiberrik kost butyrat?  

 
• Kostholdfibre øker  

butyrat-
produserende 
bakterier  
 

• Bedret blodsukker-
kontroll ved type 2 
diabetes 
 
 

 
Dall Àlba V, Br J Nutr 2013 



 
 
 
 

• Two intervention arms 
– Probiotics (Saccharomyces Boulardii): øke butyrat- 

produserende bakterier? 
– Non-absorbable oral antibiotics (Rifaximin): redusere 

TMAO? 

• End point: improved heart function (ejection fraction) 



Vil samme intervensjon virke hos alle? 

Stor variasjon i butyratproduserende 
bakterier hos hjertesviktpasienter 

Må vi persontilpasse? 



• Forsøk på 
persontilpasset 
kostveiledning basert 
detaljerte individdata 

 

• Hva er sunt for deg? 

Zeevi, Cell, 19. november 2015 



En banan er ikke alltid en banan! 

Stor individuell 
variasjon i 
blodsukkerstigning 
etter inntak av ulike 
matvarer 

Zeevi, Cell, 19. november 2015 



Justere for tarmflora? 
Tarmflora, blodprøver, kostdata, kroppsform 

  



Persontilpasset 
kostholdsveiledning? 

 

Zeevi, Cell, 19. november 2015 

Noen ble anbefalt poteter,  andre pizza for å stabilisere blodsukkeret 



Konklusjon 

• Tarmfloraen er endret ved en rekke 
sykdomstilstander, men variasjonen 
mellom individer er om mulig enda større 

• Dersom tarmfloraen skal ha en plass 
innenfor klinisk praksis er persontilpasning 
sannsynligvis en forutsetning 
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www.mikrobiota.no  

http://www.mikrobiota.no/




Veien videre… 

• Nettverkssøknad Helse Sør-øst 

www.mikrobiota.no  

http://www.mikrobiota.no/


Kan vi stratifisere annen behandling 
ut fra tarmfloraprofil? 

Iida, Science 2013 

Chemotherapy and 
antibiotics 

 

 
 

Antibiotics + oxaliplatin 

 

 
Oxaliplatin 

Colorectal Cancer METastasis - 
Shaping Anti-Tumor IMMunity 
by Oxaliplatin (METIMMOX). 
  
Can we use gut microbiota 
signatures to predict the effect 
of oxaliplatin in colorectal 
cancer? Anne Hansen Ree, AHUS 


