
Magtfulde 
tnikrober 

Hvad videnskaben ved om din krops 
skytsengle og dæmoner - og hvordan 

du får det bedste ud af dem 
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Bakterier analyseres ved hjælp af 
genteknologi og bioinformatik

Bakterier fra 
tarm

Oprensning 
af DNA

Rækkefølgen af de fire  
bogstaver i DNA (A, C, G og T) 

registreres i en sekvenator

LABORATORIEANALYSE

BIOINFORMATISKE ANALYSER

DNA-bogstaverne samles 
i større enheder

DNA-fragmenterne samles til 
bakterielle gener

Hvilke bakterier er der 
i tarmen?

Bakteriernes 
kemifabrik
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Allerede når et barn kommer til verden, har 
mange forhold påvirket dets mikrobiota. Blandt 
andet dets mors kostvaner, brug af antibiotika 
og mentale balance, og desuden spiller det ind, 
om det er født naturligt eller ved kejsersnit.

Din mors mad

Fødslen

Stress under 
graviditeten

Antibiotika

4 faktorer, der former dine mikrober, 
før du kommer til verden
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Sundhedsfremmende tarm-
bakterier nedbryder fiberholdig 
mad til sukkerstoffer og fedt- 

syrer, der passerer gennem 
tarmvæggen og forsyner 

kroppens væv med vigtige 
næringsstoffer.

Kostfibre:  
de gode 

tarmmikrobers 
livret

Mund

Spiserør

Mavesæk
Galdeblære

Lever

Bugspytkirtel

Tyndtarm

Anus

Tyktarm

Tarmens
mikrobiota

Tarmvæg

Sukkerstoffer

Via blodet til 
væv i kroppen

Lever

Fedtvæv

Muskel

Mad med mange kostfibre

Kortkædede 
fedtsyrer
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Sådan kan kød
lave ulykker i kroppen
Mad, der indeholder meget L-carnitin og cholin, som 
bl.a. findes i kød fra firbenede dyr, bliver af bestemte 
bakterier omdannet til TMA (trimethylamin), som 
bliver til TMAO (trimethylamin N-oxid) i leveren. 
Forhøjede koncentrationer af TMAO i blodet sættes i 

relation til en øget risiko for åreforkalkning. 

Kød fra ko, svin 
og lam

Tarmens 
mikrobiota

TMA

Lever

TMAO

ØGET RISIKO 
FOR BLODPROP 

I HJERTET OG 
SLAGTILFÆLDE
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Tovejskommunikation  
mellem tarm, mikrober  

og hjerne

Neurotransmittere

Cytokiner

Smørsyre

Binyre

Vagusnerve

Tarmvæg

Impuls

Neurotransmittere
  Cytokiner
    Smørsyre

Vagusnerve

Tarmens 
mikrobiota

Signalsubstans
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Tarmmikrobiomet er typisk forstyrret hos fede mennesker. Når tarmbakterier 
i afføringen fra en stærkt overvægtig person overføres til en bakteriefri mus, 
kan de fremkalde fedme hos musen. Det sker ikke, når et lignede forsøg gøres 

med tarmbakterier fra den overvægtige persons slanke tvilling.

Bakterier fra fede mennesker 
gør også mus fede

TarmbakterierSlank tvilling

TarmbakterierFed tvilling
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Ordliste

Her er er en forklaring på nogle af de fagudtryk, der bruges i bogen. 
Ord, der er markeret med fed, sort skrift, optræder med selvstændig 
forklaring i ordlisten.

4-ethylfenylsulfat: Stof, som forskere har koblet sammen med udvik-
ling af autisme blandt mus. De autistiske mus havde i forskernes forsøg
forhøjede niveauer af 4-ethylfenylsulfat i blodet. Stoffet kendes også
fra nyresvigt, hvor patienter har høje koncentrationer af det i blodet og
også kan udvise konfusion eller autismelignende adfærd.

16s rRNA-sekventering: Sekventeringsteknik, der blandt andet an-
vendes til på det genetiske plan til at beskrive bakteriers overordnede 
slægtsniveau. Denne form for sekventering er ikke fintfølende nok til 
at beskrive bakterier på arts- eller stammeniveau. Det kræver teknikker 
som shotgun-sekventering.

Aceteddikesyre: Kortkædet fedtsyre, der giver eddike sin karak-
teristiske smag og lugt. Bestemte bakterier kan omdanne kostfibre til 
aceteddikkesyre, der påvirker kroppens biologi.

Acetylkolin: Neurotransmitter, dvs. et signalstof i nervesystemet.

ACTH (Adrenokortikotropt hormon): Hormon, som dannes i 
hypofysens forlap i hjernen. Det regulerer produktionen af hormoner 
i binyrebarken, eksempelvis stresshormonet kortisol. 

Actinomyces: Slægt af hyppigt forekommende bakterier, der findes 
overalt. 

Adrenalin: Hormon og neurotransmitter, som produceres i marven 
af binyrerne. Kaldes også kamphormonet, fordi det spiller en afgø-
rende rolle i kroppens reaktion på en farlig situation. Forhøjede ni-
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veauer af adrenalin i kroppen hæver blodsukkerkoncentrationen, giver 
øget fokus, forhøjet puls og øget muskelstyrke.

Aerob: Iltkrævende. Udtrykket bruges i biologien om stofskiftepro-
cesser, som foregår, når der er ilt til stede. Eksempelvis kan bestemte 
bakterier, arkæer og svampe trives på huden, hvor der er atmosfærisk 
ilt. De kaldes aerobe mikrober.

Akkermansia muciniphila: Bakterieart, som forekommer naturligt i 
modermælk, mundhulen og især i tyktarmen. I tarmen spiller bakterien 
en rolle for immunforsvaret. Nyere studier sætter forekomsten af 
bakteriearten i forbindelse med positive effekter på vægtregulering, in-
sulinfølsomhed, kolesterolindholdet i blodet og reaktioner på medicin 
til behandling af blandt andet kræft.

ALS (amyotrofisk lateral sklerose): Alvorlig, oftest dødelig syg-
dom med forskellige lammelser.

Aminosyrer: De byggeklodser, som proteiner er opbygget af.

Anaerob: Udtryk i biologien for stofskifteprocesser, der kan foregå 
uden adgang til ilt. Langt de fleste af menneskets bakterier og arkæer 
lever anaerobt i tyktarmen.

Anafylaktisk chok: Stærk og potentielt livstruende allergisk reaktion.

Animalcules: Mikroskopiske “dyr”. 

Antibiotika: Lægemidler, eksempelvis penicillin, til at slå bakterier 
ihjel med. Flere antibiotika produceres af bakterier og svampe.

Antigener: Forskellige proteiner, kulhydrater og kombinationer 
af de to, som sidder i cellernes overfladestrukturer. Antigener udløser 
produktion af antistoffer. Hver enkelt slags celle har sin helt egen sam-
mensætning af antigenmolekyler. Det betyder, at vores immunforsvar 
er uddannet til at se forskel på de antigener, der tilhører vores egne 
celler og den mad, vi spiser, og de antigener, der ikke er vores eller 
skønnes at være ønskelige for os.
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Antiinflammatorisk: Et antiinflammatorisk respons forsøger at eli-
minere uheldige eller kroniske virkninger af en naturlig inflammation 
i kroppen og at reparere eventuelle skader efter inflammation. 

Antimikrobielle peptider: Kemiske molekyler, der produceres af 
tarmvæggens celler for at inaktivere eller dræbe sygdomsfremkaldende 
bakterier.

Antioxidanter: Molekyler, der kan modvirke eller neutralisere den 
skadelige effekt af mange forskellige iltholdige reaktive molekyler i 
kroppen. Disse molekyler dannes i kroppens stofskifte.

Antistoffer: Molekyler, der binder sig til specifikke antigener på 
overfladen af for eksempel sygdomsfremkaldende bakterier eller 
svampe, der skal udslettes. 

Antropocentrisk: Holdning og opfattelse af, at mennesket og dets 
intellektuelle evner er det essentielle i tilværelsen i forhold til andet 
levende og i forhold til Gud.

Arabinose: Kulhydrat, der blandt andet findes i nogle plantefibre, 
som mennesket ikke kan fordøje, men som bakterier kan omsætte til 
stoffer, der er gavnlige for os.

Arkæer: Prokaryote encellede organismer uden cellekerne. Arkæer 
ligner bakterier på rigtigt mange områder, men er evolutionært for-
skellige fra dem. Det blev opdaget i 1970’erne takket være DNA-forsk-
ning. Blandt andet adskiller akæernes cellemembran og stofskifte sig 
fra bakteriernes. 

Arvemateriale: Fællesbetegnelse for DNA og RNA, der indeholder 
en celles genetiske kode.

Atopisk eksem: Hudsygdom, der også kaldes børneeksem. 

ATP (adenosintrifosfat): Organisk fosfatholdig forbindelse, som er 
det vigtigste grundlag for energi i celler. 
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Autoimmunitet: Tilstand, hvor immunforsvaret går til angreb på 
kroppens eget væv. Normalt beskytter immunsystemet kroppen mod 
sygdomsfremkaldende bakterier, svampe og vira. Ved autoimmune 
sygdomme sker der en slags kortslutning, hvor immunapparatet op-
fatter nogle af kroppens celler som fremmede. Som konsekvens øde-
lægger immunforsvaret kroppens eget væv. Afhængigt af den celletype 
der angribes, kan autoimmunitet føre til mange forskellige alvorlige 
sygdomme, for eksempel type 1-diabetes og visse gigtsygdomme.

Autoimmun sygdom: Sygdom, hvor kroppens immunforsvar angri-
ber sit eget væv. Der findes mange forskellige autoimmune sygdomme, 
for eksempel type 1-diabetes, hvor de insulinproducerende celler i 
bugspytkirtlen ødelægges, fordi kroppens immunsystem fejlagtigt 
angriber sit eget væv.

Autolog fækal mikrobiota-transplantation: Transplantation af 
egen afføring fra tidlig barndom eller ungdom.

B-lymfocytter: Stor fraktion af immunceller i blodet, lymfen og
forskellige væv. De udgør blandt andet immunforsvarets hukommelse.
B-lymfocytterne arbejder tæt sammen med T-lymfocyt-hjælpere,
der skanner B-lymfocytternes overflade for ligheder med antigener
fra fremmede celler, eksempelvis sygdomsfremkaldende bakterier.
B-lymfocytterne udskiller antistoffer og cytokiner. Antistofferne er
et signal til celledræbende immunceller om at slå de markerede syg-
domsfremkaldende bakterier ihjel.

Bacteroides fragilis: Bakterie, som er en naturlig del af menneskets 
tarmmikrobiom. Som andre bakterier kan den forårsage alvorlige 
infektioner, hvis den kommer på afveje i for eksempel blodet. Eksperi-
menter på mus viser, at den er i stand til at kurere en autismelignende 
tilstand. 

Bakterier: Prokaryote encellede organismer uden cellekerne og 
mitokondrier og med en størrelse typisk på et par mikrometer. De 
har vidt forskellige egenskaber. Bakteriers DNA ligger i cytoplasma 
i et enkelt kromosom og i mindre strukturer, der kaldes plasmider. 
En bakterie kan indeholde fra få hundrede til mange tusinde gener. 
Bakterier er i deres cytoplasma udstyret med ribosomer, der indgår i 
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proteinsyntesen. De er er afgrænsede både af en cellemembran og 
en cellevæg. Bakterierne kan have mange former, eksempelvis kan 
de ligne kugler, stave eller spiraler. De optræder også i mange farver, 
blandt andet pink, rød, gul, creme og purpur. Mange arter af bakterier 
er mobile og bevæger sig ved hjælp af en halepisk. De reproducerer 
sig ved ukønnet celledeling, og når forholdene er gunstige, kan det ske 
hvert kvarter. Hvis vilkårene for formering derimod er dårlige, stopper 
reproduktionen og nogle bakterietyper går i hvilefase og danner spo-
rer, som senere kan genoplives. Mange slags bakterier er i stand til at 
udveksle arvemateriale på forskellige måder. 

Bakterier kan opdeles i divisioner (phyla), klasser, ordener, familier, 
slægter, arter og stammer. De sidste kaldes også underarter. Bakterier 
er overalt og vejer samlet set mere end alt andet organisk levende på 
Jorden. Bakterier antages ud fra fossilfund at være nogle af de første 
encellede organismer på Jorden.

Bakteriociner: Forskellige kemiske stoffer, som bakterier produce-
rer og benytter til at regulere eller dræbe hinanden med.

Bakteriofager (eller fager): Vira, der ikke inficerer for eksempel 
mennesker, dyr eller planter, men derimod bakterier og arkæer. Nav-
net betyder “dem, som æder bakterier.” De er simple strukturer med 
forskellige former og består af et eller flere proteiner plus en arvemasse, 
der kan være opbygget af dobbeltstrenget eller enkeltstrenget DNA 
eller RNA. Bakteriofager indeholder fra et par til omkring 150 gener. 

Én type bakteriofag angriber oftest kun én bakterieart. Ved angrebet 
overtager bakteriofagens arvemasse styringen af bakteriens produktion 
af DNA, RNA og proteiner. Målet med infektion af bakterien er pri-
mært reproduktion af bakteriofagen. På mindre end en time kan der 
produceres hundredvis af bakteriofagkopier, der opløser værtsbakterien. 
Andre typer bakteriofager, som kaldes lysogeniserende bakteriofager, 
lyser ikke bakterier op, men deres DNA inkorporeres i bakteriernes 
DNA, som derved får nye arvelige egenskaber. Dette mikrobiologiske 
princip bruges ved gensplejsning.

BCAA (Branched Amino Acids): L-leucin, L-valin og L-isoleucin 
er livsvigtige byggesten i proteinsyntesen, blandt andet i opbygning af 
muskler. De nævnte BCAA’er kan vi ikke lave selv, men kun få gennem 
maden fra æg, kød, bælgplanter, soja og mejeriprodukter. Dansk forsk-
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ning har vist, at også tarmbakterier er i stand til at producere dem, og 
at det sættes i forbindelse med insulinresistens. 

Befolkningsstudier: Undersøgelser af større befolkningsgrupper.

Benæder: Tilstand, hvor knogler bliver nedbrudt. Benæder er ofte 
resultatet af en alvorlig kronisk infektion. 

Bifidobakterier: Slægt af gavnlige bakterier, der findes naturligt i 
blandt andet modermælk, fordøjelseskanalen og vagina hos mennesker.

Binyrebark: Den yderste del af binyrerne. Binyrebarken producerer 
en række hormoner, der alle går under betegnelsen kortikosteroider.

Biofilm: Sammenhængende opbygning af bakterier, arkæer, bakte-
riofager, svampe og vira samt forskellige proteiner og kulhydrater. 
Mikroorganismerne danner biofilm for at forankre sig selv til en over-
flade, eksempelvis tændernes overflade, tungeryggen, svælget, tarmen, 
øret, under forhuden eller i vagina. I biofilmen kan mikroberne kom-
munikere med hinanden via quorum sensing. En biofilm af harmløse 
og gavnlige mikrober beskytter mod sygdomsfremkaldene mikrober.

Bioinformatiker: Forsker, der ved hjælp af viden om biologi og 
avancerede matematiske modeller kan skabe mening i store mængder 
biologisk data.

Biomarkør: Et mål for en biologisk tilstand, eksempelvis kropsvægt, 
kolesteroltal eller blodsukker. En eller flere biomarkører bruges ofte til 
at diagnosticere en sygdom eller vurdere virkningen af en behandling.

Blod-hjerne-barriere: Væg af celler, der omslutter og beskytter hjer-
nens blodårer mod indtrængen af uønskede mikrober og molekyler fra 
blodbanen. Ved mange kroniske sygdomme kan barrieren være utæt. 

Bugspytkirtel: Kirtel, der også hedder pankreas. Den ligger i bughu-
len bag ved tolvfingertarmen. Bugspytkirtlen udskiller fordøjelsesen-
zymer til tarmen og flere livsvigtige hormoner til blodbanen, blandt 
andet det blodsukkerregulerende hormon insulin.
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Candida: Slægt af svampe, som kan have mennesket som vært. Can-
dida findes for eksempel i vagina og i munden. I munden kan svampen 
give trøske, som mange spædbørn bliver ramt af på et tidspunkt.

Cellekerne: Membranafgrænset område af cellen, hvor arvematerialet 
(DNA) er lagret i gener og overordnet i kromosomer.

Cholin: Et vitaminlignende molekyle. For lidt cholin i maden sættes 
i forbindelse med blandt andet hjertesygdom og en række andre syg-
domme. Men paradoksalt nok kan nogle bakteriearter omdanne madens 
cholin til trimethylamin, der i leveren omdannes til trimethylaminoxid 
(TMAO), som sættes i forbindelse med åreforkalkning. Cholin findes 
i betydelige mængder i blandt andet kød fra firbenede dyr, lever og æg.

Clock-gener: Gener, som er ansvarlige for cellernes biologiske ur.

Clostridium difficile: Bakterie, der kan give en alvorlig tarminfek-
tion. Alvorlige infektioner med bakterien kan være dødbringende, og 
når andre former for behandlinger med eksempelvis antibiotika fejler, 
kan læger transplantere afføring fra en rask donor til den smittede. 
Behandlingen har en succesrate på omkring 90 %.

CO2: Kuldioxid. I levende organismers stofskifte omdannes kulhy-
drater under optagelse af ilt til kuldioxid og vand. Det skønnes, at et 
menneske producerer omkring 450 liter kuldioxid hver dag. Planter 
opsuger kuldioxid ved fotosyntese og omdanner det sammen med 
vand til kulhydrater.

Colibakterie: Stavformet, gram-negativ bakterieart, som er udbredt 
hos mennesker og varmblodede dyr.  Blandt andet udgør den en del 
af den normale mikrobiota i tyktarmen hos mennesket. Der findes 
mange stammer af colibakterier, og langt de fleste er harmløse eller 
godartede, når de findes i tyktarmen. Andre stammer kan forårsage 
fødevareforgiftning eller være direkte sygdomsfremkaldende og give 
f.eks. blærebetændelse eller blodforgiftning.

Colitis ulcerosa: Kronisk tarmbetændelse, der overvejende er lokali-
seret til tyktarmen.
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Corynebakterier: Slægt af bakterier, der udgør en naturlig del af 
menneskets mikrobiom. Nogle arter af corynebakterier kan forårsage 
livstruende sygdom som difteri.

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats, CRISPR-Cas9): Forsvarsmekanisme, der bruges af mange 
mikroorganismer til at beskytte sig mod angreb fra blandt andet bak-
teriofager. Mikroorganismernes teknik er blevet videreudviklet til et 
bioteknologisk værktøj til at klippe i DNA med. 

Crohns sygdom: Arvelig tarmsygdom, der kommer til udtryk som en 
kronisk tarminfektion. Hos mange patienter er især tyndtarmen ramt.

Cyanobakterier: Bakterier, som er i stand til at lave fotosyntese og 
omdanne CO2 til ilt. Cyanobakterier var for et par milliarder år siden 
blandt de første bakterier på Jorden.

Cystisk fibrose: Arvelig lungesygdom, der giver unormal tyk slim i 
lungerne. Slimen øger risikoen for at få lungeinfektioner.

Cytokiner: Hundredvis af forskellige signalmolekyler, der blandt 
andet kan have enten antiinflammatoriske eller proinflammatoriske 
egenskaber.

Cytoplasma og i denne sammenhæng cytosol: Det flydende indhold 
i cellen, hvori cellens stofskifte foregår.

Cøliaki: Autoimmun arvelig sygdom, hvor indtagelse af gluten frem-
kalder en helt specifik immunologisk reaktion, der resulterer i, at krop-
pen danner antistoffer, som angriber og ødelægger dele af slimhinden 
i tyndtarmen. 

Dendritceller: Immunforsvarsceller, der findes på mange af kroppens 
overflader. Dendritcellerne identificerer antigener på uønskede celler, 
eksempelvis en sygdomsfremkaldende bakterie, og præsenterer dem 
for andre dele af immunforsvaret, som tager stilling til, om fremmedle-
gemerne skal destrueres.
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DNA (Deoxyribonukleinsyre): Cellens arvemateriale, der rummer 
instruktionerne til blandt andet reproduktion. De fleste DNA-moleky-
ler er opbygget af to strenge, som slynger sig omkring hinanden i en 
dobbeltspiral. De to DNA-strenge består af molekyler, der kaldes nu-
kleotider. Hvert nukleotid består af et kvælstofholdigt molekyle, enten 
cytosin (C), guanin (G), adenin (A) eller thymin (T). Nukleotiderne 
splejses sammen af sukker (deoxyribose) og fosfatmolekyler. 

Dopamin: Neurotransmitter, der bliver udløst, når vi gør noget lyst-
betonet for os selv. Det kan være at løbe en tur, dyrke erotik eller spise 
grønt eller chokolade. Når dopamin bliver udløst i hjernen, følger en 
belønning i form af en følelse af velvære.

Dosisresponsstudie: Videnskabeligt studie, hvor forskere undersø-
ger, hvor store doser af eksempelvis et lægemiddel der skal til for at få 
en ønsket effekt af en behandling.

Dysbiose: I denne bog er dysbiose en betegnelse for ubalance i sam-
fundet af mikrober i eller på kroppen.

Dysenteri: Alvorlig diarrésygdom, der skyldes bakterien Shingella.

Eksomet: Den meget vigtige del af genomet, der laver proteiner. 

Enterokokker: Bakterieslægt, der normalt findes i tarmen, blandt 
andet colibakterier. Når bakterierne kommer på afveje og dukker op 
i for eksempel blodet eller blæren, kan de forårsage alvorlig infektion.

Enterokrommafine celler: Specialiserede epitelceller i tarmvæg-
gen. Disse celler producerer serotonin.

Enzym: Protein, der kan øge hastigheden af naturlige biokemiske 
processer. Enzymer er eksempelvis vigtige i fordøjelsen af mad.

Epigenetik og epigenomet: En del af det arvemateriale (prote-
iner og kemiske substanser), som ikke involverer rækkefølgen af de 
kvælstofholdige molekyler cytosin (C), guanin (G), adenin (A) eller 
thymin (T). Epigenomet, der er dynamisk og ændres under påvirkning 
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af miljøfaktorer livet igennem, er med til at regulere, hvilke gener der 
er aktive på et givet tidspunkt. 

Epitelceller: Celletype, som alle overflader i kroppen er beklædt med. 
De fleste steder i kroppen er epitellaget flere celler tykt, mens det i 
tarmene kun er ét cellelag tykt.

Eukaryot: Organisme med en veldefineret cellekerne, hvori arvema-
terialet ligger. Blandt andet er menneske-, dyre-, svampe- og plante-
celler eukaryote. De har også mitokondrier.

Evidens: Begreb om graden af viden. Anvendes her inden for sund-
hedsforskning.

Fager: Se bakteriofager

Fagocyt: Betyder en ædende celle. En fraktion af immunceller, der-
optager og nedbryder andre celler, eksempelvis mikrober. 

Fagterapi: Medicinsk behandling med bakteriofager.

Fermenteringer: Stofskifteprocesser, der foregår ved hjælp af en-
zymer i mikroorganismer som bakterier og svampe. Eksempler på 
fermenteringsprodukter er yoghurt, ost, sauerkraut, øl og vin.

Fibromyalgi: Sygdom, der blandt andet kommer til udtryk som kroni-
ske muskelsmerter og mentale lidelser.

Flageller: Små halelignende strukturer, der kan skubbe eksempelvis 
bakterier fremad.

Flavonoider: Omfattende gruppe af antioxidanter i for eksempel 
grøntsager. Flavenoider kan bekæmpe den skadelige virkning af reak-
tive molekyler i kroppen og forebygge kroniske sygdomme.

Flercellet organisme: Organismer, der er bygget op af mere end én 
celle.
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FMT (fækal mikrobiota transplantation): Overførsel af afføring 
fra en rask donor til en patient med en given sygdom via kapsler, klysma 
eller infusion i tyndtarmen. FMT virker helbredende ved Clostri-
dium difficile-infektion. 

Fotoceller: Lysfølsomme celler i øjnene. Fotocellerne opfanger lys 
og sender signaler om lysforholdene til hjernen og dens biologiske ur.

Fotosyntese: Dannelse af energi og dermed organisk stof ud fra 
lys. Fotosyntesen er en helt central biokemisk proces, der udgør en 
basis for langt de fleste økosystemer på Jorden. Ud fra bakterierester 
i fossiler, der vurderes til at være et par milliarder år gamle, skønnes 
cyanobakterier at have været Jordens første organismer med fotosyn-
tese-egenskaber. 

GABA (gamma-aminobutyrat): Signalstof, der reducerer aktivi-
teten af nervecellerne i hjernen og påvirker blandt andet menneskers 
humør, følelse af stress og smertetolerance.

Galaktose: Simpel sukkerart, der blandt andet indgår i mælkesukker 
(laktose) sammen med glukose.

Galdesyrer: En del af galden, der dannes i leveren ud fra kolesterol og 
opbevares i galdeblæren, før den udskilles i tyndtarmen. Galdersyrer 
hjælper med at optage fedt og fedtopløselige vitaminer i maden. Leve-
ren producerer kun primære galdesyrer, mens tarmbakterier omdanner 
de primære galdesyrer til sekundære galdesyrer. Sekundære galdesyrer 
optages i blodet og virker som hormoner i mange af kroppens organer. 
Store dele af galden genoptages og genudskilles mange gange. 

Gener: Består af DNA og indgår sammen med bestemte proteiner i 
kromosomerne. Generne indeholder informationen til at lave et utal 
af proteiner, for eksempel enzymer. Genomet består derudover af 
rigtig meget DNA, der ikke direkte indgår i generne, men blandt andet 
er med til at regulere genernes funktion og aktivitet. Mennesket har ca. 
23.000 gener, og de udgør mindre end 2 procent af det samlede genom.

Genetisk disposition: Udtryk for at have øget genetisk risiko for 
eksempelvis at udvikle forskellige sygdomme eller personlighedstræk. 
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De fleste kroniske sygdomme er polygene, hvilket vil sige, at op til flere 
hundrede varianter i genomet udgør den arvelige sårbarhed.

Genom: Den samlede mængde genetisk materiale i en organisme. 
Hos mennesket er det fordelt på 23 kromosompar i hver enkelt celles 
kerne.  

Gensekventering: Analyse af arvematerialet i en organisme. 

Gensplejset: Kunstigt sammensatte genetiske elementer og funktio-
ner i en organisme.

Genvariant: Forskelle i rækkefølgen af nukleotider i massen af 
gener. Ligger forskellen uden for generne i arvemassen, taler vi om 
genomvarianter. 

GLP-1 (glukagon-lignende peptid-1): Hormon, der produceres af 
specielle celler i tarmens væg, hvorfra det optages i blodet og stimule-
rer frigørelsen af insulin fra bestemte hormonceller i bugspytkirtlen. 
GLP-1 anvendes som et lægemiddel til behandling af type 2-diabetes.

Glutamat: Molekyle, der indgår i stofskiftet, men også spiller en 
rolle som signalstof i hjernen. Glutamat er som signalstof involveret 
i reguleringen af aktiviteter som indlæring og hukommelse. Nogle af 
tarmens bakterier producerer glutamat. 

Gluten: Proteinstof, som findes i hvede, byg og rug. Jo højere indhol-
det af gluten er i en dej, des mere hæver den. Gluten udløser den auto-
immune sygdom cøliaki og sættes i forbindelse med glutensensitivitet.

Gram-negative bakterier: Bakterier opdeles traditionelt ud fra 
indfarvningsmetoder i gram-positive bakterier, som holder på ind-
farvningen og bliver violetblå, fordi de har en cellevæg, der består 
peptidoglykaner. Gram-negative bakterier er bakterier, som farves 
rødlige. Deres cellemembran er opbygget af lipopolysaccharider.

Gule stafylokokker: Se MRSA

2019082_Magtfulde-mikrober_Indhold.indd   280 29/08/2019   10.44



Helicobacter pylori: Bakterie, der blandt andet kan forårsage ma-
vesår.

Hippocampus: En af de ældste dele af hjernen, som hos mennesket 
sidder i de to tindingelapper. Hippocampus har stor betydning for 
blandt andet hukommelse og orienteringsfærdigheder. 

Histidin: Aminosyre, der indgår som byggesten i opbygningen af 
proteiner.

HMO (humane mælke-oligosakkarider): Komplekse kulhydrater 
i modermælken. Barnets egne fordøjelsesenzymer kan ikke nedbryde 
HMO, men det kan barnets tarmbakterier, især bifidobakterierne.

Homo sapiens: Mennesket.

Hormoner: Signalstoffer, der bliver produceret i mange forskellige 
og specialiserede kirtler i kroppen og sendt til forskellige væv, hvor de 
regulerer funktionen af specifikke biokemiske processer.

Horncellelag: Det yderste hudcellelag.

Hygiejnehypotesen: Hypotese om, at det er vigtigt for immunfor-
svaret tidligt i livet at komme i kontakt med mikrober for at blive ud-
dannet korrekt. Udsættes børn ikke for en mangfoldighed af mikrober, 
stiger deres risiko for i en ung alder eller senere i livet at udvikle for-
skellige sygdomme, især astma og andre kroniske allergiske sygdomme.

Hypofyse: Kirtel på størrelse med en ært på undersiden af hjernen 
i hypothalamusområdet. Hypofysen danner en række overordnede 
hormoner, som med blodet bliver sendt ud til resten af kroppen, hvor 
de blandt andet styrer dannelsen af andre hormoner. Eksempelvis 
bliver det overordnede hormon ACTH, som regulerer dannelsen af 
stresshormonet kortisol i binyrebarken, produceret i hjernen.

Hypothalamus: Del af hjernen, som blandt andet regulerer kroppens 
temperatur, biologiske ur, udskillelse af nogle overordnede hormoner, 
stofskifte, tørst, sult, seksuel adfærd, frygt og vrede.
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Imidazolpropionat: Molekyle, der ud fra histidin bliver produceret 
af bestemte tarmbakterier og forårsager insulinresistens. 

Immunceller: Væld af celler med forskellige kompetencer, der udgør 
den cellebårne del af kroppens immunforsvar.

Immunforsvar: Et komplekst biologisk system bestående af mange 
forskellige typer af immunceller og antistoffer i en levende orga-
nisme. Immunforsvaret har til opgave at forsvare organismen mod 
angreb fra for eksempel sygdomsfremkaldende bakterier, arkæer, 
svampe, vira eller orme. Immunforsvaret kan under normale omstæn-
digheder skelne mellem sit eget væv og væv, der stammer fra uønskede, 
invaderende organismer.

Immunglobuliner: Antistoffer i blod, lymfe og organer. Immun-
globuliner dannes af B-lymfocytter. Mennesket har flere millioner 
specifikke antistoffer, der binder sig til antigener og derved har helt 
afgørende betydning for immunforsvaret. 

Immunkompetence: Immunforsvarets evne til at forsvare organis-
men mod angreb fra sygdomsfremkaldende vira, bakterier, arkæer og 
svampe.

Immunterapi: Medicinsk behandling, der booster immunforsvaret 
til selv at kunne bekæmpe sygdomme som kræft og autoimmune syg-
domme.

Inflammation: Resultatet af det naturlige og yderst hensigtsmæssige 
angreb, som immunforsvarets mange forskellige immunceller og de-
res cytokiner sætter ind mod eksempelvis uønskede og angrebslystne 
mikrober. Sker det i huden, bliver den rød, varm og hævet. Den akutte 
inflammation er hensigtsmæssig. Kronisk inflammation i kroppen er 
derimod i sundhedssammenhæng uhensigtsmæssig og skadelig. Den 
ses ved blandt andet fedme og mange andre kroniske sygdomme eller 
efter ekstrem sportsudøvelse som maratonløb. 

Insulin: Livsvigtigt hormon, der bliver produceret i bugspytkirtlen af 
højtspecialiserede celler og som holder styr på blodsukkeret.

2019082_Magtfulde-mikrober_Indhold.indd   282 29/08/2019   10.44



Insulinresistens: Nedsat følsomhed for insulin især i musklerne, 
leveren og fedtvævet. Ses ofte ved fedme eller ved mangel på daglig 
motion eller hos mennesker, som spiser fedt- eller sukkerholdig mad. 
Resultatet er forhøjet indhold af insulin, glukose og fedtstoffer i blodet. 
Insulinresistens øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes, forhøjet 
blodtryk og åreforkalkning. 

Interleukin 1-beta: Cytokin, der produceres af makrofager og er 
involveret i udviklingen af inflammation. 

Interventionsstudie: Systematisk tilrettelagt behandling, hvor for-
skere forsøger at helbrede eller bedre eksempelvis en sygdom ved at 
ændre på forsøgspersonernes kost, motion, medicinering og så videre.

Inulin: Komplekst kulhydrat, der findes i rødderne af mange planter, 
for eksempel jordskokker. Inulin tilhører gruppen af præbiotika. 

Jetlag: Tilstand i krop og sind, der opstår, når man hurtigt bevæger sig 
over flere tidszoner. Udtalt jetlag er ofte kendetegnet ved søvnløshed, 
desorientering, hukommelsesbesvær, irritation, træthed, svimmelhed 
og hovedpine.  

Kadaverin: Ildelugtende kvælstofholdigt molekyle, der typisk opstår 
ved bakteriel forrådnelse. 

Kasuistikker: Beskrivelse inden for lægevidenskab af et enkelt eksem-
pel på en sygdom.

Kolesterol: Molekyle, som alle menneske- og dyreceller laver. Kole-
sterol er en vigtig komponent i opbygningen af cellemembraner og er 
udgangspunktet for produktionen af forskellige hormoner, galdesyrer 
og D-vitamin.

Kommensal: Bruges om et forhold, hvor den ene art har fordel af 
symbiosen, men hvor den anden art hverken bliver skadet eller har 
nogen fordel af sameksistensen.

Kontemplation: Dyb fred og forening med det Guddommelige. En 
tilstand frigjort i forhold til tid, tanker, følelser og sansninger. 
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Koprofagi: At spise afføring. Nogle dyr spiser enten deres egen eller 
andre dyrs afføring.

Kortisol: Stresshormon, der bliver produceret i binyrebarken. Når 
kortisol optræder i store koncentrationer i kroppen, kan det sætte krop-
pen i akut alarmberedskab eller i en kronisk undtagelsestilstand.

Kortkædede fedtsyrer: Organiske syrer, eksempelvis smørsyre, 
propionsyre og aceteddikesyre, der påvirker en lang række funkti-
oner i kroppen. Blandt andet er de kortkædede fedtsyrer gavnlige for 
immunforsvaret, hjernens biologi og tarmvæggens celler.

Kostfibre: Plantedele, der ikke kan nedbrydes af fordøjelseskanalens 
egne enzymer, men kun af bakteriernes enzymer. Bakterierne omdan-
ner i vid udstrækning kostfibre til sundhedsfremmende kortkædede 
fedtsyrer. 

Kraniosakralterapi: Alternativ behandling, der har til formål at få 
muskler og knogler i balance for derved at påvirke psyken positivt.

Kromosom: Samling af arvemateriale i større enheder. Menneskets 
arvemateriale er samlet i 23 kromosompar. Derimod har bakterier og 
arkæer typisk kun ét enkelt kromosom.

Kulhydrater: Næringsstoffer, der indeholder kulstof, blandt andet 
stivelse, sukre og cellulose.

L-carnitin: Stof, som blandt andet findes i kød, og som bakterier om-
danner til 3-methylamin, der i leveren bliver omdannet til TMAO
(Trimethylamin-N-Oxid). TMAO har samme usunde virkning som
det usunde LDL-kolesterol.

LDL (low density lipoprotein): Anses for en biomarkør, der fortæller 
om risikoen for udvikling af åreforkalkning, for eksempel blodpropper 
i hjerte og hjerne på grund af kolesterolaflejringer, der forsnævrer puls- 
årerne i kroppens væv. Kaldes også det skadelige kolesterol.

Leaky gut: Udtryk for, at tarmvæggen er mere gennemtrængelig end 
normalt, så skadelige elementer i form af bestanddele fra maden eller 
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komponenter af eller hele mikrober kan trænge gennem tarmvæggen 
til blodet og lymfen og derved skade værtsorganismen. Forekommer 
ved sygdomme, der er kendetegnet ved kronisk inflammation.

Lipopolysakkarider (LPS): Molekyler, som findes på overfladen af 
gram-negative bakterier. Når gram-negative bakterier dør, frigøres 
LPS, der kan fremkalde en toksisk og inflammatorisk tilstand i krop-
pen. Især hos mennesker, der spiser meget fedtholdig mad, ser man ofte 
en stigning i antallet af gram-negative bakterier og en LPS-forårsaget 
kronisk inflammation i kroppen. 

Lymfesystemet: System af lymfeknuder, lymfekar og lymfe, der er 
overalt i kroppens væv, inklusive i tarmen. Lymfesystemet spiller en 
afgørende rolle i immunforsvaret.

Lysogen: Karakteristik træk ved en type af virus, som kan overtage 
kontrollen af en bakterie og få den til at lave flere vira.

Lytisk: Karakteristisk egenskab ved nogle typer af vira, der får celler, 
eksempelvis bakterier, til at producere flere vira, indtil cellerne spræn-
ges, og nye vira flyder ud i omgivelserne.

Makrofager: Undergruppe af immunceller blandt de hvide blodle-
gemer. Optager og nedbryder mikrober, cellerester, fremmedlegemer, 
kræftceller og meget andet, der ikke hører hjemme i en sund krop.

Mannose: Simpel sukkerart, der ofte forekommer i komplekse ke-
miske forbindelser sammen med proteiner. Nogle typer af kostfibre 
indeholder mannose. 

Mekonium: Fostrets første afføring.

Melatonin: Hormon, som produceres i hjernens koglekirtel og er 
involveret i reguleringen af kroppens døgnrytme. Koncentrationen af 
hormonet i blodet stiger i løbet af aftenen og når sit højdepunkt midt på 
natten. Melatonin som kosttilskud kan anvendes til at afhjælpe jetlag. 

Metaanalyse: Analyse af flere videnskabelige studier som en helhed. 
En metaanalyse er en samlet analyse af alle eksisterende videnskabelige 
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undersøgelser af en bestemt problemstilling. I lægevidenskaben anses 
resultatet af en metaanalyse som den mest robuste evidens.

Metabolit: Nedbrydningsprodukt i stofskiftet, eksempelvis tarmenzy-
mernes nedbrydning af stivelse til glukose.

Methicillin: Antibiotikum, der virker mod bestemte typer af bakte-
rier, herunder gule stafylokokker. 

Methotrexat: Lægemiddel til behandling af blandt andet gigt.

Mikrobefrie mus og rotter: Dyr, som er avlet og opvokset under 
komplet sterile og kunstige forhold i laboratoriet. 

Mikrober: Samlet betegnelse for bakterier, arkæer, vira, bakterio-
fager og svampe. Egentligt er vira ikke mikrober, men blot partikler, 
som er opbygget af en DNA- eller RNA-kerne, der er omgivet af en 
membran af proteiner. Af pragmatiske grunde er vira i denne bog in-
deholdt i betegnelsen mikrober.

Mikrobiom: Samlingen af genomer fra bakterier, arkæer, svampe 
og bakteriofager i for eksempel tarmen eller på huden. 

Mikrobiota: Samlingen af mikroorganismer af bakterier, arkæer, 
svampe, bakteriofager og vira i eksempelvis tarmen eller på huden.

Mikronæringsstoffer: Elementer af maden, der kun skal indgå en 
mindre del af i en sund kost. Mikronæringsstofferne inkluderer blandt 
andet polyfenoler, antioxidanter, vitaminer og mineraler.

Mikroorganismer: I denne bog er begrebet anvendt som en samlet 
betegnelse for bakterier, arkæer, svampe, vira og bakteriofager. 

Mikrovilli: Foldere i tyndtarmsvæggen i mikroskopiske størrelser. 
Øger tarmvæggens kapacitet til at optage mad.

Mineraler: Uorganiske stoffer, der indgår i større eller mindre mæng-
der i en sund kost. Mineralerne inkluderer blandt andet jern, calcium, 
zink, selen og fosfor. 
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Mitokondrier: Energistationer inde i cellerne. De fleste menneske-
celletyper rummer mange mitokondrier. I lever- og muskelceller er der 
rigtig mange. Mitokondrierne laver ATP, som er cellernes brændstof, 
hvis der er ilt til stede. En evolutionær teori foreslår, at mitokondrier 
nedstammer fra en symbiose mellem en anaerob eukaryot celle og en 
aerob bakterie for et par milliarder år siden. 

Monosakkarider: Simple sukkerstoffer som glukose, galaktose og 
fruktose. 

MRSA (Methicillin-resistent staphylococcus aureus): Gule sta-
fylokkoker, som er antibiotikaresistente.

Mutualistisk: Gensidig fordelagtig. 

Mælkesyre: En organisk syre, der kan dannes af mange bakterier ved 
fermentering af kulhydrater under iltfrie betingelser. Produceres 
også i stort omfang af muskler under for eksempel maratonløb.

Mælkesyrebakterier: Betegnelsen for mange forskellige bakterie-
arter, der producerer mælkesyre ved fermentering af kulhydrater. 
Findes i modermælk, fordøjelseskanalen og vagina og i øvrigt overalt 
i naturen.

Neurotransmitter: Signalmolekyle, der påvirker hjernecellernes 
funktion.

Nikotinamid: Et B3-vitamin. Forekommer blandt andet i grøntsager, 
mælk og kød. 

Noradrenalin: Hormon og neurotransmitter, der påvirker menne-
skers opmærksomhed, koncentrationsevne og hukommelse. 

Nukleotider: Kemiske strukturer, der er sammenkædet, så de danner 
nukleinsyrerne DNA eller RNA, som rummer cellens genetiske in-
formation. Nukleotider består af tre dele: Kvælstofholdige molekyler 
(også kaldet baser), et fosfatmolekyle og et sukkermolekyle.

DNA og RNA består af lidt forskellige molekyler. Der findes fem 
forskellige baser: Cytosin (C), guanin (G), adenin (A), thymin (T) og 
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uracil (U). C, G og A er fælles for DNA og RNA, hvorimod T kun 
findes i DNA og U kun i RNA. I DNA er sukkermolekylet deoxyribose, 
og i RNA er det ribose. Ud over at være byggesten i DNA og RNA 
indgår frie nukleotider i cellens stofskifte og signaleringssystemer. 

Næringsstoffer: Kulhydrater, fedtstoffer, proteiner og alkohol. 
Nedbrydes af kroppens og bakteriers enzymer og omdannes til energi, 
der anvendes i cellernes stofskifte.

Panacea: Udtryk, der bruges om en eliksir, der kan helbrede alle slags 
lidelser. I den græske mytologi var Panacea gudinde for helbredelse.

Patogen: Sygdomsfremkaldende.

Pepsin Enzym, der nedbryder proteiner til mindre bestanddele, der 
kaldes peptider. Pepsin findes i mavesækken og aktiveres af mavesyren.

Peptid: Små proteinstumper, der består af aminosyrer bundet sam-
men med peptidbindinger. Peptider kan have specifikke virkninger, 
bl.a. som hormoner, vækstfaktorer og signalstoffer. 

Peptidoglykaner: Komplekse kæder af aminosyrer og sukkerstoffer i 
bakteriers cellevæg. Især er gram-positive bakterier omgivet af et tæt 
lag peptidoglykaner.

Peristaltik: Tarmenes bevægelser, der skyldes aktivering af muskel-
laget i tarmvæggen. De peristaltiske bevægelser ælter tarmindholdet, 
fremmer nedbrydningen af maden til næringsstoffer og flytter mad 
og madrester fra munden gennem fordøjelseskanalen til endetarmen.

Petriskål: Små plastik- eller glasskåle, som bruges i laboratoriet til at 
analysere kulturer af bakterier, arkæer og svampe.

pH: Mål for, hvor sur eller basisk en væske er. Er pH lav, er væsken en 
syre, og er den høj, er det en base.

Placebo: Behandling med et middel, som ikke anses for at have nogen 
effekt. I videnskabelige forsøg med mennesker giver forskere ofte en 
kontrolgruppe et placebo. Det kan være en kalktablet eller en neutral 
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væske for at se, om en behandling har en virkning, der adskiller sig fra 
det imaginære. Placebomidler kan dog have en meget betydningsfuld 
effekt på en lang række tilstande og lidelser, uden at forskere kan sige 
præcist hvorfor.

Polyfenoler: Forskellige mikronæringsstoffer, der findes i stort om-
fang i grøntsager og frugter og har sygdomsforebyggende egenskaber. 

Porphyromonas gingivalis: Bakterie, som kan forårsage tandkøds-
betændelse (parodontose), og som forskere også har sat i forbindelse 
med udvikling af Alzheimers sygdom, da Porphyromonas gingivalis ser ud 
til at kunne danne plak i hjernen. Plak i hjernen er et af kendetegnene 
ved udvikling af Alzheimers sygdom.

Postbiotikum: Sundhedsfremmende molekyle, som bakterier udskil-
ler.

Posthumanisme: Nutidig filosofi, der i nogle sammenhænge ligestil-
ler mennesket med de øvrige arter på Jorden.

Probiotikum: Levende bakterie eller svamp, der for nogle menne-
skers vedkommende kan være sundhedsfremmende, hvis de spiser dem. 
Probiotikum findes i fermenterede madvarer som eksempelvis kefir, 
yoghurt, ost, lufttørret kød, miso og sauerkraut. Det forhandles også 
som kosttilskud, oftest i form af forskellige stammer af mælkesyredan-
nende bakterier eller bifidobakterier. 

Progeria: Sjælden genetisk sygdom med accelereret ældning og meget 
tidlig død.

Prokaryot: Organisme uden en veldefineret cellekerne, hvori arve-
materialet ligger. Arkæer og bakterier er prokaryoter. Svampe har 
cellekerner og er eukaryote.

Propionsyre: Kortkædet fedtsyre, som mange tarmbakterier produ-
cerer ud fra kostfibre. Specielle tarmbakterier, blandt andet fra Veillo-
nella-slægten, er i stand til at omdanne mælkesyre til propionsyre, 
der giver musklerne forlænget udholdenhed. 
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Proteiner: Kæder af aminosyrer. Proteiner har mange forskellige og 
særdeles vigtige funktioner i kroppen som cellernes byggesten og som 
enzymer og transportmolekyler. 

Proteinsyntese: Betegnelse for flere forskellige biokemiske omsæt-
ninger i alle levende organismer, når de danner proteiner ud fra deres 
genetiske informationer i DNA og ud fra aminosyrer.

Protonpumpehæmmere: Lægemidler til behandling af halsbrand 
og for meget mavesyre.

Præbiotikum: Bestanddel af maden, der ofte tilhører de komplekse 
kulhydrater, eksempelvis kostfibre i grøntsager og rodfrugter. Men-
neskets egne tarmenzymer kan ikke fordøje de komplekse kulhydrater. 
Det kan derimod de gavnlige bakterier i tarmen, som fermenterer 
præbiotika i maden til blandt andet kortkædede fedtsyrer, der har 
mange positive sundhedseffekter. Oprensede præbiotika bliver solgt i 
helsekostbutikker. 

Pseudomonas: Bakterie, der ofte ses overrepræsenteret blandt per-
soner med cystisk fibrose. Bakterien koloniserer den tyktflydende slim i 
lungerne og kan komme til at dominere sammensætningen af bakterier 
og lede til genstridige lungebetændelser.

Psykofarmaka: Lægemidler, der påvirker psyken.

Putrescin: Bakterielt nedbrydningsprodukt, der lugter af forrådnelse. 
Forekommer for eksempel i dårlig ånde, vaginal udflåd hos kvinder, der 
ryger, og i afføringen fra mennesker, som overvejende er kødspisere. 

PYY (Peptid YY): Hormon, som syntetiseres af specialiserede celler i 
tarmvæggen og er med til at regulere appetitten.

Quorum sensing: Egenskab hos mikrober til via genetiske manøvrer 
at reagere på tætheden af celler i lokalsamfundet, eksempelvis i tarmen. 
Mikroberne benytter quorum sensing til at kommunikere med hinan-
den, så de eksempelvis kan koordinere et angreb på en organisme.
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Resistens/multiresistens: Modstandsdygtighed i forhold til behand-
ling med ét eller flere lægemidler.

RNA (ribonukelinsyre): Kæde af nukleotider. RNA er sammensat 
stort set som DNA, men indeholder uracil i stedet for thymin og er of-
test enkeltstrenget. RNA benyttes blandt andet af cellerne, når de skal 
oversætte DNA-information til dannelse af proteiner. Arvematerialet 
i cellen er i de fleste organismer DNA, men i nogle vira er det RNA, 
der indeholder den primære genetiske information.

Saccharomyces cerevisiae: Gærsvamp, der blandt andet benyttes til 
brygning af øl og vin og til bagning. En særlig stamme, Saccharomyces 
cerevisiae var. boulardii, forekommer i nogle former for probiotika.

Salmonella: Slægt af bakterier, som hos mennesker forårsager ma-
veinfektion med feber, diarré og opkastning. Forekommer ofte blandt 
fjerkræ, hvor den sædvanligvis ikke giver anledning til sygdom. 

Sekventering: Udtrykket bruges her om tekniske og bioinformatiske 
metoder til at bestemme rækkefølgen af de fire baser i DNA: adenin 
(forkortet A), cytosin (C), guanin (G) og thymin (T).

Serotonin: Neurotransmitter med mange forskellige virkninger, in-
klusive effekter på hjernefunktion (tænkning, følelser, hukommelse og 
belønningsoplevelser), tarmfunktion (peristaltik) og blodplader. Sero-
tonin dannes i hjernen, men langt den største del produceres af specia-
liserede enterokromaffine celler i tarmvæggen. Tarmens produktion 
af serotonin reguleres blandt andet af tarmmikrobiotaen. Forskellige 
typer af bakterier kan også selv producere serotonin. 

Shingella: Bakterie, der kan give den alvorlige diarrésygdom dysen-
teri.

Shotgun-sekventering: Dybdegående DNA-sekventeringsteknik, 
som giver overblik over en organismes gener.

Signalmolekyler: Molekyler, som kroppen benytter til at sende sig-
naler mellem celler og organer. 
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Signalstof: Biokemisk budbringer. Kan for eksempel være en neuro-
transmitter eller et cytokin.

Smørsyre: Kortkædet fedtsyre, som også kaldes butyrat. Smørsyre 
produceres i store mængder af de sundhedsfremmende bakterier i 
tarmen ud fra kostfibre og har mange gavnlige virkninger på helbredet. 

Svampe: Eukaryote, oftest encellede organismer med celletyper lige-
som dem, også mennesker, dyr og planter er opbygget af. Celletypen 
indeholder blandt andet en cellekerne, hvori DNA er indlejret, og der 
findes mitokondrier i cytosolet. Svampe formerer sig ukønnet. 

Mange forskellige typer af kommensale og mutualistiske svampe, 
for eksempel Candida, lever naturligt i menneskets mund, tarm, lunger, 
vagina og på huden. Typisk er de større end bakterier. Vores viden om de 
naturligt forekommende svampes betydning for menneskets sundhed 
og risiko for udvikling af kroniske sygdomme er endnu meget sparsom. 
Saccharomyces cerevisiae er et eksempel på en probiotikumsvamp, der 
eksempelvis findes i nogle former for kefir.  

Statiner: Lægemidler til behandling af forhøjet kolesterol i blodet.

Streptococcus mutans: Streptokokbakterier.

Symbiose: Biologisk sameksistens. Symbiosen kan være kommensal 
(et forhold, hvor den ene art har fordel af symbiosen, men hvor den an-
den art hverken bliver skadet eller har nogen fordel af sameksistensen) 
eller mutualistisk (et gensidigt fordelagtigt forhold).

Synbiotika: Kombinationen af probiotika og præbiotika.

T-lymfocytter: Stor gruppe immunforsvarsceller, der har til opgave
at destruere fremmedlegemer. Nogle T-lymfocytter kan også dræbe
kræftceller.

Tarmkrøs: Fedtvæv, som ligger i bughulen lige over tarmene. Foruden 
fedtceller og et utal af immunceller er tarmkrøset fyldt med lymfeknu-
der, der spiller en vigtig rolle i uddannelsen og vedligeholdelsen af 
immunforsvaret.
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TMAO (Trimethylamin-N-Oxid): Stof, som leveren danner ud 
fra 3-methylamin. Nogle tarmbakterier danner 3-methylamin ud fra 
L-carnitin og cholin som findes blandt andet i kød og æg. TMAO har
samme usunde virkning som LDL-kolesterol.

Tolvfingertarm: De første ca. 25 centimeter af tyndtarmen og den 
del af fordøjelsessystemet, som ligger umiddelbart efter mavesækken.

Trimethylamin: Stof, som nogle bakterietyper danner ud af L-car-
nitin eller cholin fra eksempelvis kød. Bliver i leveren omdannet til 
Trimethylamin-N-Oxid (TMAO), der har samme skadelige virknin-
ger på blodkarrene som LDL-kolesterol. Begge dele øger risikoen for 
åreforkalkning, hvilket blandt andet vil sige blodpropper.

Tyndtarm: Del af tarmen, der er omkring 5 meter lang. Den inddeles 
i duodenum (tolvfingertarmen), jejunum og ileum. Tarmvæggen er 
foldet i villi og mikrovilli. I tyndtarmen nedbrydes maden ved hjælp 
af enzymer fra tarmen og bugspytkirtlen og ved hjælp af galden. Næ-
ringsstofferne optages gennem tarmvæggen over i blodet. 

Tyktarm: Denne del af tarmen er omkring 1,5 meter lang, og en af 
dens primære funktioner er at være et hjemsted for billioner af bakte-
rier, der nedbryder madrester og især kostfibre til mange forskellige 
stoffer, hvoraf mange absorberes til blodet.

Underarter af bakterier: Kaldes også stammer. To bakterier fra 
samme art, men fra forskellige underarter, kan have betydelige forskelle 
i deres sammensætning af gener og dermed vidt forskellige egenskaber.

Vagusnerve: Stort nervebundt, som blandt andet ligger i fordøjelses-
kanalen. Nervebundet løber hele vejen fra den nederste del af spise-
røret til endetarmen og styrer eksempelvis peristaltikken, så maden 
kommer fra kroppens indgang til udgangen. Der er også en konstant og 
livlig trafik af impulser fra tarmen til flere områder af hjernen.

Veillonella: Bakterieslægt i tarmen. Forekommer i øget mængde hos 
elitesportsfolk og omdanner mælkesyre til propionsyre. Derved for-
længes musklernes udholdenhed. 
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Villi: Fingerlignende foldere, der især findes i tyndtarmen. De øger 
tarmoverfladens størrelse og kapacitet til at optage næringsstoffer. 

Vira: Små partikler med en størrelse på 20 til 300 nanometer. Vira 
består af DNA eller RNA og en proteindel og er fuldstændig afhængig 
af en levende vært for at kunne reproducere sig. Partiklerne er i stand 
til at inficere celler fra planter, dyr og mennesker. De vira, der inficerer 
bakterier, kaldes bakteriofager. 

Virulensfaktorer: Produceres af bakterier for at øge deres mu-
ligheder for at kolonisere eksempelvis tarmen eller for at overvinde 
immunforsvarets hær. 

Vitreoscilla filiformis: Bakterie, som bliver tilsat nogle typer af tera-
peutiske hudcremer. 

Værtsorganisme: Organisme, som andre og mindre organismer bru-
ger som deres levested.

Xylose: Kulhydrat, som er indeholdt i blandt andet nogle former for 
kostfibre. Kan nedbrydes af visse tarmbakterier.

Økosystem: Biologisk samfund af organismer, der interagerer med 
hinanden og deres fysiske omgivelser.
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