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tarmforsøg reportage

O
verfl��aden er blank og lyserød.
Men den har samme tekstur som
et blad fra et savoykål. Og så er den
blødere. Det er indersiden af en
tyndtarm. Fra en gris, vel at mær-

ke. Det øjensynlig fredelige stykke ind-
vold udgør et stykke af verdens største
kemifabrik med 50 billioner fuldtidsar-
bejdende bakterier. Eller 1 kilo, hvis man
vejer dem. 

Vi befi��nder os på Institut for Husdyrvi-
denskab ved Aarhus Universitet i Fou-
lum. Med et hurtigt snit har professor
Charlotte Lauridsen, leder af Sektion for
Immunologi og Mikrobiologi, skåret
tarmen op, så vi kan få et kig derind,
hvor det foregår.

Zoomer man tættere på, end hvad det
menneskelige øje kan klare, vil man se
immuncellerne, der tonser rundt som
politibetjente og fi��nder og udraderer E.
coli-bakterier og andre sygdomsfrem-
kaldende bakterier, så de gode bakterier
kan leve i fred og fordragelighed.

»Størstedelen af kroppens immuncel-
ler fi��ndes i tarmen. Og immuncellerne
har en stor opgave, for hernede skal de
gode stoffer fra maden, vi spiser, lukkes
ind i tarmvæggen og optages i kroppen,
og de dårlige bakterier skal sorteres fra«,
fortæller Charlotte Lauridsen.

Tarmens immunceller skal holde styr
på omkring 32 kvadratmeter. Det er
overfl��adearealet på et voksent menne-
skes 6 til 7 meter lange tarm.

Vi zoomer lidt ud igen.
Det lille stykke tyndtarm kommer fra

en bunke af tarme, der ligger på et
metalbord. De er varme og bevæger sig
som en bunke af orme.

Tarmen lever nemlig endnu. Den er
lige blevet pillet ud af maven på en gris,
hvis krop er blevet doneret til videnska-
ben. To løsner den lange lyserøde og blå-
lige slange, som bliver bundet sammen
af fedtvæv. En laborant måler den gen-
stridige tarm med en meterstok, som
man kender fra stofforretninger. Den
trækker sig sammen og vrider sig rundt,
som gør den modstand. Næste led er en
ph.d.-studerende, som presser afføring

ud af tar-
men og putter det

på mindre glas til analyse.
Der må arbejdes hurtigt, for tarmen

skal skæres i mindre stykker, puttes i fl��a-
sker med en rød væske, hvori den kan
leve videre på laboratoriet. Og her star-
ter de videnskabelige forsøg.

Meget af den forskning, som Charlotte
Lauridsen varetager, handler om at se,
hvad man kan bruge som erstatning for
antibiotika og zink i landbruget. Om
man kan styrke de naturlige bakterierne
og immuncellerne til at klare sig uden.
Så ind i tarmen putter forskerne de syg-
domsfremkaldene E. coli-bakterier, og så
hælder de lidt hampeolie derind med en
pipette. Derefter får tarmen lov at leve vi-
dere i den røde væske, og senere vil de se,
om hampeolien har hjulpet de mikro-
skopiske politibetjente, immuncellerne,
til at bekæmpe invasionen af colibakte-
rier. Hvis den har, har vi en viden, som
muligvis kan overføres til mennesker.
Det er i det krydsfelt, Charlotte Laurid-
sen og de øvrige forskere fra sektionen
arbejder.

Har sit eget nervesystem
Ud over at have afgørende betydning for
vores immunsystem har man de seneste
par år også kunnet konstatere, at der fo-
regår en livlig kommunikation mellem
tarmen og hjernen.

Bakterier, som tilsyneladende er med
til at styre vores hjerne som et andet
kontrolcenter. De har indfl��ydelse på, om
vi er sunde og raske, de har indfl��ydelse
på vores personlighed og vores humør.
Livet i tarmen er en verden, som først
lige er begyndt at åbne sig for os.

»Vi har kun taget de første spadestik til
forståelsen af det vanvittig komplekse
liv i vores tarm. Man kan sammenligne
det med, når astrofysikere kigger ud på
de nærmeste galakser. Der er så uende-
lig meget derude, som endnu er ukendt
land«, fortæller en af tarmens helt store
opdagelsesrejsende, professor Oluf Bor-
bye Pedersen, forskningsleder på Novo
Nordisk Fondens Metabolisme-
center ved Københavns Uni-
versitet. Hans navn står på
et hav af videnskabelige
artikler, der sammen
med mange andre stu-
dier inden for de sene-
ste år har været med
til at revolutionere vo-
res syn på organet,
der gør andet end at
omdanne mad til affø-
ring. 

Forskerne har opda-
get, at tarmen har sit
eget nervesystem eller
sanseapparat, der har om-
trent lige så mange neuro-
ner, som der er i en kats hjerne.
Det nervesystem sender informati-
oner op til hjernen ad forskellige kana-
ler. Derfor har Oluf Borbye Pedersen
døbt tarmen ’den tredje hjerne’.

Nogle bakterier er eksempelvis
med til at producere lykkestoffet

serotonin. 
Det betyder, at man kan påvirke, hvad

tarmen fortæller hjernen, ved at påvirke
mikrobiotaen, altså bakteriesammen-
sætningen i tarmen. I et studie tog man
eksempelvis afføring fra depressive
mennesker og overførte til bakteriefrie
rotter. De udviklede depressiv adfærd.

I et andet studie fandt man enæggede
tvillinger, hvor den ene var tyk og den
anden tynd, selv om deres gensammen-
sætning var identisk.

Forskeren overførte tarmbakterier fra
dem til slanke bakteriefrie mus. De, der
fi��k tarmbakterier fra de tynde tvillin-
ger forblev slanke, mens musene
med bakterier fra de over-

vægtige hurtigt
tog meget på.

Oluf Borbye Pe-
dersen understre-
ger, at forsøgene er
lavet på dyr, og at man
ikke nødvendigvis vil se
den samme effekt hos men-
nesker. Han og hans for-
skerteam undersøger for
tiden sammen med
danske og udenlandske
samarbejdspartnere,
hvordan ubalancer i
tarmbakterier spiller
sammen med udvik-

ling af folke-
sygdom-

KOMPLEKST. Vi
har kun set toppen
af isbjerget af det
komplekse liv i 
det lange lyserøde 
organ, som 
forskerne fra 
Aarhus universitet
er ved at rulle ud. 

Et kig ind i den gådefulde, kloge tarm 
Tarmen har afgørende
betydning for vores sund-
hed, og lige nu forskes 
der på livet løs i det lange
organ. En af tarmforskerne
er Charlotte Lauridsen, der
via grisetarme forsøger at
give os ny viden, der kan
overføres til mennesker.

IDA GUNDERSEN 
(TEKST OG FOTO)
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me som type 2-diabetes, overvægt og
hjerte-kar-sygdomme, men også psyki-
ske lidelser som skizofreni og anoreksi.

»Det gælder om at have så mange bak-
teriearter som muligt for at have et sta-
bilt tarmsystem, der beskytter godt mod
sygdomme. Det er et økosystem. Der
skal mange forskellige kompetencer til
at få et samfund til at fungere«, fortæller
Oluf Borbye Pedersen.

Hver femte har en fattig tarm
Sådan er det i menneskesamfund, og så-
dan er det i bakteriesamfund. Jo flere
forskellige bakterier, man har i tarmen,
jo flere kompetencer har de tilsammen,
og jo bedre kan de beskytte os mod de
dårlige bakterier. Dermed er der dårligt
nyt for hver femte dansker:

»Hver femte dansker har en fattig mi-
krobiota. Det kommer sig til udtryk ved
inflammation (betændelsestilstand,
red.) i kroppen. Og det er kendetegnet

ved overvægt og et forstadie til sukkersy-
ge«, siger han, og en årsag kan være vo-
res store forbrug af antibiotika.

»Antibiotika udsletter ikke kun de syg-
domsfremkaldende bakterier. De slår
også tusindvis af gode tarmbakterier
ihjel. Efter nogle måneder, måske år,
genvinder du størstedelen af diversite-
ten, men nogle ser ud til at blive udslet-
tet permanent. Derudover spiser vi me-
get konserveret og varmebehandlet
mad og bliver ikke udsat for så mange
jordbakterier, som kan kolonisere tar-
men«, fortæller tarmforskeren.

Det fører os naturligt tilbage til Aar-
hus Universitet, hvor Charlotte Laurid-
sen netop arbejder på højtryk for finde
på metoder til at styrke tarmens egne
bakterier til at slå de sygdomsfremkal-
dende ihjel frem for at hælde antibiotika
på systemet. Hampeolieresultaterne må
vi vente på.

»Måske kan vi fremstille en cocktail af

forskellige virksomme fedtsyrer fra
olier, vitaminer, probiotika og også bio-
aktive stoffer fra frugter, bær og løg, som
kan skabe mere robuste dyr«, fortæller
hun. Og måske mennesker på sigt.

Men selv om vi må vente på forsk-
ningsresultaterne, er der meget, du selv
kan gøre for at opnå en god og alsidig
bakteriesammensætning. 

Du kan spise dig til en sund tarm
Det ved Janne Marie Moll, postdoc ved
DTU Bioengineering. Hun forsker netop
i sammenspillet mellem den kost, vi spi-
ser, mikrobiotaen og immunsystemet.

»Du skal spise masser af grove grøntsa-
ger, masser af fuldkorn, du skal spise va-
rieret, undgå forarbejdet mad og for
mange færdigretter og undgå for meget
sukker«, fortæller Janne Marie Moll. Der-
udover skal du fylde dig med kostfibre.

»Ud over at de er gode for fordøjelsen,
er de foder til de gode tarmbakterier. Og

når de trives, kommer der flere af dem«. 
Hvis du spiser alsidigt og sundt, leve-

rer du foder til mange forskellige gode
bakteriekulturer.

»Det er ligesom løverne på savannen.
Hvis der lige pludselig kommer rigtig
mange zebraer, vil løverne trives, og der
vil komme flere af dem. Det betyder og-
så, at en kostændring kræver tilvænning
for maven. Så skal bakteriekulturer, som
kan håndtere den nye kost, vokse sig sto-
re«, siger Janne Marie Moll. 

Oluf Borbye Pedersen og hans familie
har i 30 år spist en grøn energigrød til
morgenmad. Den består af et halvt kilo
blendede grøntsager, og han holder sig
fra søde sager. Og fra for meget kød fra
firbenede dyr.

»Spiser man meget kød fra firbenede
dyr, fremelsker man i tarmen nogle bak-
teriearter, der nedbryder kødet og om-
danner det til nogle stoffer, som giver
åreforkalkning«, fortæller han. Den
viden er forholdsvis ny og endnu ikke
implementeret i kostpyramiden.

»Men det er sandsynligvis et spørgs-
mål om tid«, siger Oluf Borbye Pedersen.
lordagsliv@pol.dk 

ARBEJDSOM. 

På tyndtarmens

overflade arbejder

billioner af bakteri-

er, som hjælper dig

med at bekæmpe

sygdomme, og

som kommunike-

rer med din hjerne.

 gådefulde, kloge tarm 
Illustration: Jens B. Mørch

6
veje til sund mave

1
Spis af varierede kostfiberkilder:
grove grøntsager, bælgfrugter og

fuldkornsprodukter.

2
Spis gerne gæret eller syrnet 
mad som surmælksprodukter 

og fermenterede grøntsager. Alkohol
gælder ikke. En våd bytur er hård for 
de følsomme tarmbakterier.

3
Fød dit barn vaginalt om muligt,
og giv det modermælk, som frem-

mer væksten af de gode tarmbakterier.

4
Lad dit barn komme ud i naturen –
gerne i skovområder. Naturligt 

bakterierige omgivelser mindsker 
risikoen for astma og allergi.

5
Få flere børn. Børn, som har ældre
søskende, har et mere varieret 

bakterieliv i tarmen.

6
Hav hund og kat. Bakterielivet 
i tarmen bliver rigere og sundere,

hvis du har husdyr.

Kilder: Oluf Borbye Pedersen 
og Janne Marie Moll

Lørdag 10. februar 2018 LØRDAGSLIV POLITIKEN 15


