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I våra magar bor det ungefär 100 biljoner mikroorganismer och den alla största delen, närmare 
bestämt 99 procent, av dem är bakterier. Men det är i stort sett bara bra bakterier, såna bakterier 

som vi människor behöver och mår bra av. Ett samlingsnamn för mikroorganismerna i mag-tarmen 
är mikrobiota. De här bakterierna hjälper oss med mängder av olika saker som att till exempel 

bryta ned och bearbeta mat som vi själva inte kan bryta ned. Beroende på vilken sorts mat som 

kommer ner i magen finns det olika bakterier som tar hand om maten - till exempel har växtätande 
djur, herbivorer, inte samma sorts bakterier i magen som vi människor. Det finns även skillnader i 

vilka bakterier man har i magen mellan människor. Forskare tror att människors evolution kan ha 
påverkats av dessa skillnader genom att människor som haft vissa sorts bakterier i magen har kun-

nat ta upp mer av den maten de fått i sig och därmed lyckats överleva under magra förhållanden.  

 
Kosten vi äter påverkar sammansättningen av mikrobiotan 

Kost skiljer sig ofta ganska mycket mellan olika delar av världen och detta är något som forskare 
har undersökt. De kom fram till att olika typer av kost hade en avgörande betydelse för hur deras 

mikrobiota var sammansatt. De fann även att under tiden som barn ammade hade de väldigt lika mi-

krobiota oavsett var i världen de befann sig men likheterna försvann då de övergick till olika sorters 
mat. Studier har även gjorts där testpersoner fått äta olika sorters dieter under ett års tid. Dieterna 

skiljde sig genom att den ena hade mer fett som främst kom från olivolja som de kallade ”medel-
havsdiet” och den andra hade mindre fett men mer kolhydrater. Resultatet från studien var att mi-

krobiotan skiljde sig åt beroende på diet. Exempelvis fann de att testgruppen som ätit medelhavsdie-

ten hade mer bakterier som är associerade med antiinflammatoriska egenskaper dock förändrades 
mikrobiotan hos båda grupperna och gav upphov till faktorer som skyddar personerna att utveckla 

diabetes typ II. 
 

Mikrobiota och dess koppling till övervikt 

I världen idag finns det väldigt många människor som lider av övervikt och dess följdsjukdomar. 

Forskare har funnit kopplingar mellan övervikt och förskjutningar av ration av olika bakterier i mi-
krobiotan. Studier på möss har funnit att en överföring av mikrobiota kan leda till ökat kroppsfett 

samt insulinresistens hos möss. Detta gjordes genom att mikrobiota överfördes från vanligt upp-

växta möss till möss som vuxit upp i sterila förhållanden. De som vuxit upp under sterila förhållan-
den hade alltså en mikrobiota som inte påverkats av yttre faktorer så deras mikrobiota var nollställd. 

Resultaten från studien var att de möss som tidigare var nollställda och fick mikrobiota från vanligt 
uppväxta möss fick en 60 procentig ökning av fett och det skedde även förändringar i mössens insu-

linresistens vilket är något som kan vara en faktor i utvecklingen av typ 2 diabetes.  

 
Användningsområden och framtidsutsikter 

Transplantation av mikrobiota mellan människor fungerar som en effektiv behandlingsteknik för 
exempelvis en clostridiuminfektion vilket är en infektion som länge behandlats med antibiotikaku-

rer. Utifrån detta kan man blicka framåt och tänka sig att metoder och vidare studier som denna 

öppnar dörren för möjligheterna att applicera detta koncept på flertalet andra sjukdomar som kan 
vara relaterade till kompositionen av mikrobiotan i magtarmen. 
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