
TARMBAKTERIER

Iarmbakterier
uddanner

immunfotsuaret
Kosttilskud, der styrker modstandskraften, stSr i ko p3

hylderne her i den msrke influenzatid. Men et godt
immunsystem arbejder hellere'smarter' end'harder',

pSpeger eksperter

Et voksent menneske med normal,
velfungerende fordojelse har flere
bakterier i tarmen end celler i kroo-
pen. Typisk omkring 160 forskellige
arter ud af cirka 500 mulige. Hvert
menneske har sin egen unikke bakte-
riesammensatning i tarmen.

Tilsammen vejer tarmbakterierne
omkring to kilo. Og deres knowhow
er afgorende for immuncellernes ar-
bejde.

Det nyfodte barns tarm er steril.
Den unikke bakteriesammensetning
grundlegges fra fsdslen, hvor barnet
optager probiotiske bakterier i fsd-
selskanalen.

Cirka 70 procent af immunforsvaret
opbygges i tarmsystemet. lsar fore-
g3r der en vigtig kommunikation mel-
lem lymfeknuder omkring tarmene og
tarmens bakterier
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itamin A, C, B, D, zink, selen, jern, hvidlog,

ingefar, probiotiske bakterier, antocyaniner,
omega-3...

Listen over neringsstoffer og kosttilskud, der pi

den ene eller anden vis menes at styrke immunfor-
svaret og dermed forebygge sygdom er meterlang.
Men det, der virker for den ene, kan faktisk have
modsat effekt for den anden, eller som professor

Hanne Frokiar fra Ksbenhavns Universitets sund-
hedsvidenskabelige fakultet forklarer:

"Vitaminer og mineraler er vigtige byggemateria-
ler for alle kroppens celler. Ogsi for immuncellerne.
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Fra afrikanske studier ved vi, at mangel pi narings-
stoffer helt eller delvist lammer immunsystemet, og
at underernarede og fejlernarede mennesker derfor
meget let bliver syge af infektioner. For dem kan
vitaminpiller helt klart gore underverker."

C-vitamin har stor betydning for opbygning af
kroppens slimhinder, og kan alene derved holde
virus og bakterier lidt pi afstand. Faktisk er de fleste
vitaminer vigtige for udviklingen af nye immuncel-
ler, siger Hanne Frokiar, der har specialiseret sig i
kostens betydning for immunforsvaret.

Starkt immunforsvar kan give sygdom
"Men i Danmark, hvor fejlernering dels er sjelden,
dels kan skyldes helt individuelle preferencer for
bestemte fsdevarer, bliver det mere kompliceret. Vi
ved faktisk ikke ret meget om, hvordan immunceller
reagerer pii doser af vitaminer og mineraler, der er
meget hojere end, hvad der anbefales," siger hun.

For det er bAde kompliceret og individuelt, hvad
der gavner hvornir. Et starkt immunforsvar, der
reagerer forkert, kan vere direkte skadeligt for
sundheden, bemarker Hanne Frskiars kollega Tine
Rask Licht, der er professor MSO og forskningsleder
ved DTU Fodevareinstituttets afdeling for fodevare-
mikrobiologi.

"Det er en udbredt misforstielse, at et sterkt im-
munsystem altid er en fordel. Tvartimod skyldes en
lang rakke autoimmune sygdomme, sisom type 1
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diabetes, allergr, inflammatoriske tarm-
sygdomme netop til dels, at immunfor-
svaret overreagerer p& ydre ptvirknin-
ger, som ikke behsver vare skadelige
for os. Derfor galder det snarere om at
have et velalbalanceret eller 'veluddan-

net' immunsystem med den nodvendige
knowhow til at holde skadelig virus
og sygdomsfr emkaldende bakterier
og svampe pt afstand, men samtidig
skelne dem fra de bakteri". sem ikke

er skadelige for os," siger hun.

Tarmbalterier gcr immuncellerne
klogere

Uddannelsen af kroppens immunsy-
stem foregir primart i tarmsystemet,
hvor fremmede organismer bliver last,
analyseret og beskrevet af tarmens im-
munceller, som suger den til enhver tid
tilgengelige viden til sig og tager den
med pi togt rundt i blodbanerne for at
idenfficere og bekampe trusler. Hvert
eneste menneske har en helt unik sam-
mensatning af omkring 160 forskellige
arter af tarmbakterier. En slags indre
fingeraftryk, som forsyner immuncel-
lerne med vardifi.rld strategisk viden.

Hanne Frskiar sammenligner
immrmforsvaret med en borg, hvor
tarmbakterierne udgor det yderste
fastringsvark. Fungerer det optimalt,
preller udefrakommende trusler af,
uden at man nogensinde rigtig merker
til det inde i borgen. Er det ydre forsvar
svagt, kan det i hojere grad markes,
n&r fienden bekampes.

Ironisk nok kan s&dan et svagt for-
svar skyldes en barndom med masser
af omsorg.

"Fsrstefsdte bliver generelt lettere
ramt af autoimmune sygdomme og
allergi end deres yngre soskende. Og
meget tyder p[, at det simpelthen skyl-

des, at de msder for ff, forskellige slags
bakterier, mens de er babyer og opbyg-
ger fundamentet for immunsystemet,"
forklarer Tine Rask Licht.

'Hygiejneteorien' kalder forskerne
denne hypotese, der blandt andet
underststtes af, at bsrn, der fsdes ved
kejsersnit, generelt har en stsrre risiko
for at udvikle visse autoimmune syg-
domme, end bsrn, der fsdes vaginalt.

"Det nyfodte barns tarm er helt steril,
og de allerforste bakterier optages
faktisk fra moderen, n6r barnet pas-
serer fsdselskanalen. Det er probiotiske
bakterier, som pi flere m&der gavner
barnets immunsystem og danner
fundamentet for den bakteriesam-
mensetning, barnet opbygger i lobet af
det fsrste leve&r. Der skal mange slags
bakterier til. Fra dyr, mennesker, jord

og stov... '
Eller sagt med andre ord: Babys sut

skal ikke nodvendigvis skoldes, hver
gang den har varet en tur p& gulvet
derhjemme, pointerer Tine Rask Licht.

Fordojelsen skal stimuleres
Probiotiske bakterier i f.eks. surmalks-
produkter som A38 kan ogs& senere i
livet gavne immunforsvaret - eksempel-
vis efter en antibiotikakur, der bide sl6r
gavnlige og skadelige bakterier ihjel.

At indtage probiotiske tarmbakterier
for at forebygge eller bekampe bak-
terie- og virusinfektioner har da ogsi
varet brugt i mange kulturer, forteller
Hanne Frskier. F.eks. har beduiner
haft radition for at indtage kamelafrs-
ring, fordi det har vist sig at forebygge
maveinfektioner.

"Det er helt klart en fordel for im-
munforsvaret, at tarmbakterierne er
i balance. Men da der er store varia-
tioneribakteriesammensafiringeni )

Vitaminer og minera-
ler, mange danskere
mangler

D-vitamin: Vinteren tarer voldsomt
p3 kroppens reserver og mange kro-
nisk syge, overvagtige, msrkhudede
og tildakkede p3 den nordlige halv-
kugle har for law niveau. D-vitamin
spiller en stor rolle for opbygningen
af immunceller og for immuncellernes
arbejde. Prohormonet D3, der dan-
nes, nir solens strSler rammer huden,
f8s i pilleform.

Selen: Der skal spises ret meget fisk
for at fA nok selen, som er en antioxi-
dant med stor betydning for immun-
forsvaret. I nogle lande valger man
ligefrem at sprede selen ud p3 mar-
kerne for at sikre befolkningen en ho-
jere tilforsel.

K-vitamin, magnesium mv.: Alle ne-
ringsstoffer spiller sammen med for-
dojelsen, og mangel p3 f.eks. K-vita-
min kan blandt andet skyldes for f3
probiotiske baherier i tarmen

Kilde: Gnten Vagn-Hansen, foredragsholder
og lege
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tarmen, ved vi altsi heller ikke, om det
gavner et velfungerende immunforsvar
at supplere med store mangder probio-

tiske bakterier," siger Tine Rask Licht.
Hun peger dog p6, at man kan fodre

de probiotiske bakterier, der findes
naturligt i tarmen, si de fir energi
og grokraft til at udfore deres opgave
optimalt.

Prebiotika, kalder man de probir-rtiske

bakteriers hofret, som blandt andet
findes i fuldkornsfibre fuldkorn og
grontsager, og som oveni kobet nedbry-
des til kortkadede fedtsyrer, der styrker
tarmcellerne, sA de bliver bedre til at
holde skadelige indtrarngere vark.

"Vil du forkele din fordojelse og afba-
lancere dit immunforsvar, kan du alts6
med fordel tage en portion yoghurt og
tilsatte lidt fiberdrys som madpakke til
de probiotiske bakterier, " foreslAr'l'ine
Rask Licht.

Kostfibre i pilleform er hun ikke me-
get for. Se anbefaler hun hellere log og
porrer, der indeholder prebiotiske fibre,
'lnulin', som i ovrigt ogs6 findes i store
mangder i jordskokker.

Fiskeolie og bioaktive vekkeure
OgsA fiskeolie med omega3 ser ud til at

have en gavnlig effekt for immunfor-
svaret.

"Det ser ud til at andre bide tarmens
bakteriesammensatning og immuncel-
lernes evne til at reagere pt angreb,
men vi ved faktisk ikke precis, hvad
der sker," siger Hanne Frskier

Desuden indeholder mange forskel-
lige slags planter og rodder, blandt
andet ingefar, ginseng og resveratrol,
bioaktive stoffer, der kan pivirke im-
muncellernes opfattelse af signalerne
fra bakterier.

Xenobiotika kaldes disse stoffer, fordi
de kommer udefra og interagerer med
eller vakker immunsystemet.

"Si nir vi bruger hindsprit og
skolder sutter, gor vi muligvis immun-
forsvaret en bjornetjeneste, fordi det si
ikke bliver 'holdt v6gent' i tilstrekkelig
grad," forklarer KU professoren. Hun
kan derfor fint forestille sig, at fremti-
dens kosttilskud kommer til at inde-
holde andre former for bakterier end
melkcsyrebakterier, men skynder sig at
undcrstrege:

"Altse ikke miltbrand eller campoly-
bakter, men harmlose tarmbakterier, der
lige fir systemet op pA dupperne." I

Probiotika : garforbindelser og bak-
terier, der styrker tarmsystemet, for
dojelsen, kroppens immunforsvar og
hermed har en gavnlig effekt pA vel-
vere og helbred. Lactobacil ler og bifi-
dobakterier er formentlig de vigtigste
for immunsystemet. Det er dem, bar-
net f3r fra sin mor under fsdslen. De
findes ogsS i nogle surmelksproduk-
ter og kostti lskud.

Prebiotika = stoffer der fremmer
vaksten af probiotiske bakterier i tar-
men. Grove kulhydrater, eksempel-
vis fra grontsager og fuldkorn er mest
gavnlige, da de nedbrydes ti l  kortke-
dede fedtsyrer, som styrker tarmcel-
lerne og sl5r kraftceller ihjel, mens
proteiner nedbrydes ti l  skadelige -
muligvis kraftfremkaldende - stoffer.

Xenobiotika : Stoffer der er frem-
mede for kroppen og vakker immun-
systemet som eksempelvis ginseng og
ingefer.

Antibiotika : stoffer. der slSr bak-
terier ihjel.
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