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Bakteppe 
• Hvordan handle slik situasjonen krever av oss? 

• Hvordan være til stede i verden på rett måte? 

– Svar krever kunnskap om to typer årsaker  

1. Livets evolusjon 
– Menneskets evolusjon 

» Natur 

» Kultur 

2. Mekanistiske interaksjoner mellom vert og mikrobe 
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Mennesket er natur, men med en  
«added value» 

Hvem fant på det hele – hvem kom på de biokjemiske oppskriftene for liv? 



Livet på Jorden – det store bildet  

Mennesket har vokst fram på en bakgrunn av alt annet liv,  
og er usedvanlig godt tilpasset livsbetingelsene 

Epidemiologiske overganger: 
Jordbruksrevolusjonen 10 000 år 
siden: Epidemisk sykdom 
Antropocen 1950: Livsstilsykdom 
(ikke-smittsom) 

Per i dag : 
 10 millioner prokaryote arter 
 Ca. 5 millioner eukaryote arter 
 Ukjent antall virus 

 1500 er humanpatogene 
 50% av disse igjen 

er zoonoser 



Menneskets selvtransformasjon  
Endring av sykdomspanorama i Antropocen 

Jones et al. N Engl J Med 2012:366:2333-8. 



Mennesket –  
en suksessfull art målt etter biologiske kriterier (fitness) 

Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og  
oppfyll jorden og legg den under eder, og råd over fiskene i havet og over fuglene  
under himmelen og over hvert dyr som rører sig på jorden! (1. Mosebok). 
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Hvordan er vi kommet hit? 
Fram til for ca 30 000 år siden: Naturlig seleksjon  

• Overproduksjon av avkom (i fht ressurser) 

– Variasjon 

– Variasjonen er arvelig 

– Ulike varianter har ulik fitness i miljøet 

                                          1945                                                            1960 
Penicillinresistente S. Aureus:    5 %                                                                                        95 % 



Evolusjon av forsvar 

8 

Dersom mennesket var henvist til å konkurrere mot mikrobene gjennom naturlig seleksjon 
ville mennesket med nødvendighet måtte tape. Menneskets mottrekk er MEDFØDT og 
ADAPTIV immunitet 

E. coli: 17 minutter 

H. sapiens: 17 år 



Populasjon bestående hovedsakelig 
av antigen-spesifikke lymfocytter 

Populasjon bestående hovedsakelig 
av uspesifikke lymfocytter 

Adaptiv immunitet: 
Klonal seleksjon av lymfocytter 

Antigen-spesifikk lymfocytt 

Klonal ekspansjon av antigen- 
spesifikke  lymfocytter 



Men livet er noe mer –  
konteksten ble innledningsvis satt for snevert 

• De mikrobiologiske og immunologiske fagene 
startet opp i en kontekst preget av sykdom 
– Mikrobene ga sykdom 
– Immunsystemet forsvarte det syke individet 

• Etter hvert ble det stadig klarere at 
– Kun et fåtall mikrober er patogene 

• Hvordan skille disse fra de apatogene? 

– Rigging av en immunrespons er enormt 
energikrevende 
• For mye forsvar kan være dødelig (septisk sjokk) 
• Ofte er det forsvaret som gir sykdom (influensa) 



En ny forståelse av vert-mikrobe 
relasjoner 

Helse er et resultat av organismens vellykkete manøvrering 
gjennom livet 



Liv er «indre» symbiose 

• «Mikrobielle» gener lokalisert til cytoplasma 
– Mitokondriet er rudimenter av en «fanget» bakterie 
– Cellen kontrollerer mitokondriet: 

• Av den opphavelige bakteriens 1500 gener er  
– 37 gener lokalisert til sirkulært DNA 
– 300 gener overført til cellekjernen 

 



Indre symbiose: Endatil menneskets arvestoff er 
bygd opp av mikrobielle elementer 

*Syncytin – som er ansvarlig for trophoblastenes sammensmelting 
til syncytiotropoblaster kodes fra HERV-W env 
*RAG1 – som er ansvarlig for VDJ-rekombinasjon i lymfocytter 
er trolig DNA-transposon derivert 
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Liv er «ytre» symbiose 

• Etablering av tarmens 
mikrobiom affiserer 
utviklingen av  
– immunsystemet 

– tarmens nervesystem 

– tarmens funksjonalitet 

– sentralnervesystemet 

Bienenstock & Collins 2010 



Immunsystemets utfordringsbilde 

Tolerere                               Destruere

egne celler                                              kreftceller

Ignorere                                Eliminere

tarmmikrober                                          smittestoff

Selv

Fremmed

Trygg                                                           Farlig



Hva når forsvaret kommer til kort? 



Vi trodde – inntil 2007 - at bare vertebratene utviklet adaptiv immunitet 

Virus som infiserer E. coli                        

Kan mikrobenes oppfinnsomhet 
komme oss til unnsetning? 

• CRISPR - Clustered regularly interspaced 
short palindromic repeats 

• CAS – CRISPR-associated genes 



CRISPR-Cas brukt til å redigere 
hemoglobin i stamceller 

Bourzac K. Nature; 28. september 2017 



OK – så normaliserer vi HbS, men øker vi ikke da 
sjansen for at personen utvikler malaria? 

• Anopheles’ midttarm inneholder et rikt mikrobiom i tillegg til utviklende 
plasmodier 

• Vi kan manipulere bakteriene slik at de hemmer vekst og dermed overføring av  
P. falciparum 

• Ved å manipulere naturlig forekommende mikrober vil den plasmodium-
hemmende bestanden kunne spre seg til alle Anopheles 



Hva er mulighetene mtp manipulasjon 
av menneskets gener og mikrober? 

• 19 000 gener 
• 200 celletyper 
• Omgås symbiotisk med >1000 

arter mikrober 
• Kan smittes og bli syk av 1500 

typer mikrober 



Vi har muligheter til å skape helse, men 
kompleksiteten er overveldende…. 

JF Bach 2002 

Infeksjonssykdom Immun-malfunksjon 



Hvordan handle slik situasjonen krever av oss? 
Hvordan være til stede i verden på rett måte? 

Mennesket er ikke seg selv nok 

• Mennesket er en superorganisme som bærer i seg 

erfaringer fra livets 3,8 milliarder år lange 

evolusjonshistorie 

• Mennesket er tett integrert med alt annet liv i 

økosystemene på Jorden – både i fortid, nåtid og framtid 

• Å løse opp en floke ved å dra i ene enden er sjelden en 

god strategi 

• Føre var-prinsippet kan vanskelig vektes for tungt, særlig 

ikke ved menneskets samhandling med livets opprinnere 

 


