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Alzheimers

Kan tarmbakterier påverka hjärnan? Den frågan 
ställde en schweizisk forskargrupp vid École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) och satte in sin musmodell för 
Alzheimers sjukdom i en steril plastbubbla (isolator). Avkom-
man föddes helt utan bakterier och man kunde på så vis stu-
dera utvecklingen av beta-amyloidplack i hjärnan på möss 
som saknade bakterier. Det visade sig att bakteriefria möss 
hade en markant minskad mängd (ca 70 procent) beta-amy-
loidplack i hjärnan.1 De hade också mindre inflammation i 
hjärnan.1 Nästa steg för att kunna påvisa bakterieflorans be-
tydelse för Alzheimers sjukdom var att undersöka om tarm-
florans sammansättning hos sjuka möss var annorlunda än 
hos friska möss. I detta skede kontaktades vi på Centrum för 
Preventiv Livsmedelsforskning, Lunds universitet, eftersom 
vi arbetar med sekvensering av tarmens mikrobiota. 

Jag och min doktorand, Nittaya Marungruang, sekvense-
rade avföringsprover från möss med Alzheimers sjukdom 
(transgena APPPS21) och från friska kullsyskon (vildtyp, 
WT). Vi fann att möss med Alzheimers sjukdom hade en 
annan sammansättning av tarmbakterier vid 8 månaders ål-
der. Även vid 1 och 3,5 månads ålder kunde man se små skill-
nader i tarmfloran, skillnader som sedan ökade med stigan-
de ålder. En tydlig skillnad var att de äldre, friska mössen 
efterhand koloniserades med bakterien Akkermansia mucini-
phila, vilket inte observerades i samma utsträckning hos de 
sjuka mössen. Vi tittade vidare på vilka tarmbakterier som 
kunde vara associerade med mängden beta-amyloidplack och 
hittade en rad bakterier som tycktes korrelera med mängden 
plack. Vi fann även bakterier som korrelerade negativt med 
mängden plack, bland annat Akkermansia.1

BAKTERIETRANSPLANTATION ÖKADE MÄNGDEN 

BETA-AMYLOIDPLACK I HJÄRNAN

Som ett tredje steg för att studera tarmflorans roll vid utveck-
ling av Alzheimers sjukdom testade vi att föra över tarmbak-
terier från sjuka möss till bakteriefria möss (bakterietrans-
plantation – bajsöverföring) och jämförde mängden plack i 
hjärnan med möss som fått bakterier från friska möss. En 
”sjuk” tarmflora orsakade en större mängd plack i hjärnan 
än en ”frisk”.1 Sammantaget visade musförsöken att tarm-
bakterier tycks kunna påskynda sjukdomsförloppet vid Alz-
heimers sjukdom. 

Studierna är ännu i ett tidigt stadium och vi vet inte vilken 
betydelse som tarmbakterier har för människors sjukdoms-
förlopp. Andra studier har dock visat att tarmfloran är för-
ändrad vid andra neurologiska sjukdomar, som till exempel 

Tarmfloran spelar roll vid      
Tarmbakterier tycks kunna påverka utvecklingen av Alzheimers sjukdom visar ny forskning 
från École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Schweiz, och Lunds universitet. Detta kan 
öppna upp för framtida möjligheter att förebygga sjukdomen med optimerade livsmedel. 
Detta skriver Frida Fåk Hållenius, docent vid Centrum för Preventiv Livsmedelsforskning, 
Lunds universitet.

”En tydlig skillnad var att de äldre, 
friska mössen efterhand kolonise-
rades med bakterien Akkermansia 
muciniphila, vilket inte observera-
des i samma utsträckning hos 
de sjuka mössen.”
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Alzheimers sjukdom
vid Parkinsons sjukdom2, multipel skleros3 och autism4. Där-
för har vi nu gått vidare med våra intressanta fynd och sek-
venserar just nu tarmfloran hos patienter med Alzheimers 
sjukdom. De bakteriefria mössen försöker vi också att kolo-
nisera med enstaka bakteriearter för att se om vi kan hitta 
bakterier som kan förebygga utvecklingen av plack i hjärnan. 
Vår förhoppning är att vi genom vidare studier på patienter 
och mekanismstudier i djurmodeller kan identifiera bakterier 
av betydelse för sjukdom hos människor och därmed utveck-
la sätt att fördröja insjuknandet i Alzheimers sjukdom. 

HUR ÄNDRAR MAN SAMMANSÄTTNINGEN 

AV BAKTERIER I MAGTARMKANALEN?

Vi föds helt sterila, men koloniseras snabbt vid födseln av 
bakterier från mamman och från omgivningen. Vilka bak-
terier som koloniserar beror också på vilka gener vi har, då 
dessa ger olika förutsättningar för bakterier att ta plats i tar-
men. Det verktyg som man efter födseln kan använda för att 
ändra sin tarmflora är kosten.5 Den mat vi äter är det som 
erbjuds till tarmbakterierna, och de är duktiga på att anpas-
sa sig till förändrade livsbetingelser i tarmen. Äter man ex-
empelvis mycket protein, ökar mängden bakterier som trivs 
i en proteinrik miljö. Äter man mycket kostfibrer, ökar 
mängden av andra bakterier som har enzymer för att bryta 
ner kostfibrerna. 

Vid Centrum för Preventiv Livsmedelsforskning arbetar 
jag och mina kollegor med livsmedelsdesign, det vill säga vi 
ändrar olika livsmedels fysikaliska och kemiska egenskaper 
för att optimera hälsoeffekter av mat. Jag studerar särskilt hur 
man kan ändra tarmflorans sammansättning genom speci-
fika livsmedelskomponenter och processning av mat. 

När vi har kartlagt vilka bakterier som kan vara gynn-
samma för att förebygga Alzheimers sjukdom, kommer vi 
att kunna använda optimerade livsmedel för att främja just 
de bakterierna i tarmen. I framtiden hoppas vi därmed kun-
na förebygga Alzheimers sjukdom, och inte bara ge symtom-
lindrande mediciner.
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