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Mikrobiell reglering av
metabola sjukdomar

T

armmikrobiota kallas de mikroorganismer som lever i
tarmen. De lever i symbios med oss och, i friskt tillstånd,
är tarmmikrobiotans sammansättning och vår fysiologi i
balans. Om den här balansen rubbas kan det bidra till metabol
sjukdom, till exempel typ 2-diabetes och icke alkoholrelaterad fettlever. Kunskapen om hur människa och tarmmikrobiota interagerar
är i dagsläget begränsad, både i friskt och sjukt tillstånd. Därför
använde jag i min avhandling en translationell strategi för att, i
tre olika delarbeten, identifiera mekanismer för hur interaktionen mellan tarmmikrobiotan och människa påverkar vid metabol
sjukdom.
I Artikel I, som är publicerad i Molecular Metabolism

(DOI:10.1016/j.molmet.2017.08.016), undersöker jag interaktioner mellan tarmmikrobiotan och värdorganismen, samt dess
påverkan på kroppens förmåga att ta hand om och omsätta glukos.
Genom att kolonisera bakteriefria möss studerar jag hur koloniseringen påverkar glukosomsättning över tid. Jag undersökte de
tidpunktsspecifika mekanismer som utgör koloniseringens effekt
på glukosomsättningen. Våra resultat ger grundläggande information till hur studier om hur tarmmikrobiotan och dess metabola
effekter bör utföras.

I Artikel II, som är publicerad i Cell (DOI: 10.1016/j.

cell.2018.09.055), identifierar jag en ny bakteriell producerad
molekyl, imidazolepropionat, som återfinns i högre nivåer i blodet
i personer med diabetes typ 2. Jag visar att den här molekylen har
direkt effekt på glukosomsättning i kroppen genom att undersöka
den både i djurmodeller och i system av isolerade celler. Jag identifierar även den molekylära mekanismen för imidazolepropionat i
insulinsignalering. Efter min disputation, har jag fortsatt att forska
på imidasolproprionat och tarmmikrobiotan. Nya spännande data,
om vilken typ av bakterie som kan producera imidasolpropionat
hos patienter med typ 2-diabetes, har nu accepterats för publikation
i Nature Communication.
I Artikel III (i manusform i min avhandling), undersöker jag ifall

tarmmikrobiotans sammansättning och funktion är förändrad i
individer med icke alkoholrelaterad fettlever, även kallad steatos.
Vid steatos observerar jag en förändring i tarmflorans komposition som karakteriseras av en ökad andel bakterier från munnen,
bakterier som kan producera etanol samt en minskning av bakterier
som kan producera smörsyra. Dessutom finns en ökad förmåga
att producera lipopolysackarider i tarmmikrobiotan i individer
med steatos. Patienter med steatos har en förändring av miljön
i tarmen som hjälper olika typer av bakterier att frodas, vilket
påverkar fettinlagring i levern. Därför föreslår vi att metoder som
reglerar tarmmiljön kommer vara en viktig framtida strategi för
att behandla steatos.
Sammanfattningsvis, min avhandling ger nya viktiga insikter om
de molekylära mekanismerna av interaktionen mellan människan
och tarmmikrobiotan och dess relation till metabola sjukdomar. För
den fick jag priset som bästa avhandling från Sahlgrenska Akademi
och från Svenska Diabetesföreningen.

Tarmfloran har en förmåga att påverka hur celler svarar på insulin,
och kan på så sätt bidra till utvecklingen av diabetes typ 2. UrdA är
ett nyupptäckt bakterieenzym som kan omvandla histidin från kost
till Imidasolpropionat, vilket påverkan cellernas förmåga att reagera
på insulin (insulinresistens).
Bilden från Koh A, Molinaro A, Stålhman M, et al. Cell 2018.
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