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Selv om tarmhelse er et stadig viktigere og mer 
populært tema innen husdyrernæring, mangler vi 
fortsatt en klar vitenskapelig definisjon av be-
grepet (Kogut og Arsenault, 2016). En slik defi-
nisjon er nødvendig for å kunne evaluere hvordan 
effektene av enhver ernæringsfaglig endring vi 
gjør kommer til uttrykk på dyrehelse og ytelse. 

Mage-tarmkanalens funksjonalitet
DSM foreslår at gastrointestinal (mage-tarmkanal) 
funksjonalitet defineres som ”en stabil tilstand der 
mikrofloraen i mage-tarmkanalen (mikrobiomet) 
og tarmkanalen eksisterer i symbiotisk likevekt, og 
hvor velferden og ytelsen til dyret ikke er begrenset 
av dysfunksjonalitet i tarmen” (Celi et al., 2017). 

Denne definisjonen kombinerer de viktigste kom-
ponentene i gastrointestinal funksjonalitet, nemlig 
diett, effektiv struktur og funksjon av den gastro-
intestinale barrieren og normal og stabil mikrobiota, 
med effektiv fordøyelse og absorpsjon av fôr og 
effektiv immunstatus (figur 1). 

“Tarmhelse” i husdyrernæringen. 
Hva snakker vi egentlig om?

Alle disse komponentene spiller en kritisk rolle i 
gastrointestinal fysiologi, dyrehelse, velferd og 
ytelse. Å bringe klarhet i forståelse av tarmhelse 
vil kreve karakterisering av samspillet mellom dis-
se komponentene.

 
Dietten
Ettersom de inntatte næringsstoffene 
kan spille en viktig rolle i utviklingen 
og funksjonaliteten til mage-tarm-
kanalen, kan fôrsammensetningen 
(ingredienser, næringsstoffer og 

tilsetningsstoffer) påvirke utviklingen og funksjonene 
i fordøyelsessystemet, inkludert immunsystemet 

Figur 1: 
Hovedkomponentene som bidrar til gastro-
intestinal funksjonalitet (P. Celi)
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og mikrobiota (mikroorganismene i tarmen) (Conway, 
1994).

Store mengder dokumentasjon har fremhevet po-
tensialet i å bruke fôrtilsetninger og funksjonelle 
råvarer til å opprettholde dyrenes ytelse, og sam-
tidig ivareta helse og velferd (Van Loo, 2007; Pluske, 
2013; Starkey, 2014; Hoste et al., 2015). Videre later 
bruk av funksjonelle råvarer til å støtte immunsyste-
met, og å modulere redoksbalansen og den inflam-
matoriske responsen. Optimaliseringen av husdyras 
fôr og næringstilførsel bør derfor også vurdere de 
ulike aspektene av mage-tarmkanalens funksjo-
nalitet som bidrar til forbedring av dyrehelse og 
reduksjon i bruken av antibiotika (Allen et al., 2013; 
Cheng et al., 2014). Derfor trenger de funksjonelle 
egenskapene av fôrråvarene og tilsetningsstoffene 
relatert til mage-tarmkanalens helse å spille en 
mer sentral rolle i fôrformuleringen.

Effektiv fordøyelse og absorpsjon
Forbedret gastrointestinal funk-
sjonalitet er ofte ledsaget av for-
bedret fordøyelse og absorpsjon. 
Man kan imidlertid stille spørsmål 
om dette er en direkte årsak eller 

konsekvens av den observerte forbedringen av 
mage-tarmfunksjonalitet (Khadem et al., 2016). 
Man må også ta i betraktning at tarmbetennelse 

påvirker mage-tarmfunksjonen negativt, og leder 
til dårlig fordøyelse og malabsorpsjon. 

En spredning av patogener (sykdomsfremkallende 
bakterier) i mage-tarmkanalen kan føre til en økning 
av forsvarsmekanismer som er ledsaget av en ned-
gang i fordøyelighet og redusert absorpsjon av både 
makro- og mikronæringsstoffer. Malabsorpsjon er 
mest merkbart for mikronæringsstoffer, spesielt 
jern og sink (Davin et al., 2012, 2013), mens det blant 
makronæringsstoffene er fett som påvirkes mest 
(Koutsos et al., 2003, 2006). Malabsorpsjon kan 
tilskrives økning i passasjehastigheten av tarm-
innholdet (fôret) gjennom mage-tarmkanalen, og 
dermed redusere tiden næringsstoffene er tilgjen-
gelige til å fordøyes og absorberes. Malabsorpsjon 
kan også være konsekvens av tap av integritet og 
funksjon av den gastrointestinale barrieren, og av 
en direkte reaksjon i immunsystemet mot patogenet 
(Klasing, 2007).

Mage- og tarmkanalens mikrobiota
Tarmens mikroflora bidrar til flere 
fysiologiske funksjoner (Salzman 
et al., 2007; Lee og Hase, 2014; 
Marchesi et al., 2016; Round and 
Mazmanian, 2009) som beskyttende, 

strukturelle og metabolske funksjoner. Tarmens 
mikrobiota bidrar til reguleringen av vertsdyrets 
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homeostase ved å bidra til optimal fordøyelse og 
absorpsjon, regulering av energiomsetningen, fore-
bygging av infeksjoner i tarmslimhinnen (mucosa) 
og modulering av immunsystemet. 

Følgelig representerer diettbasert manipulering av 
mikrofloraens sammensetning et attraktivt verktøy 
for å hindre tarmproblemer og for å fremme dyrets 
ytelse. Ernæringsmessige tiltak bør være designet 
for å fremme forhold i mage-tarmkanalen som kunne 
skape og opprettholde en balanse mellom verts-
dyret og tarmens mikrobiota, og for å hindre for-
styrrelser av strukturen og funksjonen til mage-
tarmkanalen (GIT).

Hvilke faktorer er det som påvirker utviklingen av 
GIT mikrobiota hos husdyr? Hva er mikrofloraens 
rolle i forholdet mellom husdyrernæring, GIT-fysiologi, 
dyrehelse og velferd? Fordi disse spørsmålene ikke 
er enkle å svare på på kort tid, og fordi det er nød-
vendig å behandle de i et helhetlig bilde, må en 
tverrfaglig systembasert tilnærming vedtas. Det 
vil være avgjørende å ta opp disse spørsmålene 
for å kunne gi den nødvendig hjelp i utviklingen av 
alternativer til antibiotiske vekstfremmere. Denne 
tilnærmingen vil være avgjørende for å gjøre strate-
giske inngrep i dietten med nye og eksisterende 
produkter mulig.

Tarmslimhinnens funksjon
Mage-tarmkanalens barriere er 
sammensatt av et slimlag over ett 
enkelt lag av tarmepitelceller og et 
underliggende sett av celler sam-
mensatt av mesenkymceller, den-

drittiske celler, lymfocytter og makrofager som til 
sammen utgjør et tarmrelatert lymfoidvev også 
kalt GALT. Tarmens epitelceller er sentrale i dette 
systemet, ettersom de utskiller og regulerer sam-
mensetningen av slimlaget så vel som de sam-
handler med de underliggende cellene. Tarmepitel-
cellene og det tilhørende GALT-vevet er de første 
stedene i dyret som er utsatt for variasjoner i næ-
ringsinntaket. Relativt lite er kjent om hvordan 
næringsstoffer kan endre utviklingen og funksjonene 
til GALT, men ett eksempel er at fôring av en kasein-
basert rasjon til nyfødte griser kan påvirke utviklingen 
av GALT og det systemiske immunsystemet.

Næringsinntak og koloniseringen av mikrofloraen 
fremmer utviklingen av GALT-vevet, og dette skjer 
parallelt med utviklingen av mage-tarmkanalen, 
noe som resulterer i et funksjonelt immunsystem. 
GALT fremmer gastrointestinal funksjonalitet ved 
å skjelne mellom ikke-patogene og patogene 
antigener og matbårne trusler til vertsdyret. Denne 
homeostatiske orienteringen utfordres kontinu-
erlig av fysiologiske hendelser og stadig økende 
krav til produktiv ytelse som igjen kan resultere i 
en feilregulering av immunresponsen i mage-
tarmkanalen.

Betydningen av dyrevelferd
Når dyr utfordres under røffe miljø-
forhold (f.eks. varmestress), dårlig 
hygiene, høy dyretetthet eller fysio-
logiske stadier av deres produktive 
liv (graviditet og amming), er det kri-

tisk å sikre at næringsinnholdet ikke bare tilfredsstil-
ler deres krav, men også maksimerer funksjonene i 
GALT og opprettholder optimal dyrevelferd. Funk-
sjonelle ingredienser kan løfte husdyras ytelsesnivå 
samtidig som du opprettholder helse og velferd. 

Optimal gastrointestinal funksjonalitet er avgjørende 
for dyrehelse, ytelse og velferd og miljøet fordi det 
forbedrer fôrutnyttelsen, reduserer bruken av anti-
biotika og opprettholder mattrygghet. Derfor vil 
en optimalisering av mage-tarmkanalens funksjo-
nalitet fremme bærekraftig husdyrproduksjon.

Effektiv immun status
Selv om det er klart at fôring med 
en diett som ikke gir tilstrekkelig 
tilførsel av essensielle nærings-
stoffer vil forstyrre dyrets im-
munsystem, er det noen avgjøren-

de spørsmål som må tas opp for å forbedre vår 
kunnskap om fôrbasert immunmodulering. For 
eksempel:

• Hvordan modulerer bestemte næringsstoffer ut-
viklingen av tarmens immunsystem?

• Hva er de kritiske fasene for påvirkning?
• Hva er forholdet mellom mikrofloraen i tarmen 

og vertsdyrets immunsystem?

Det har blitt foreslått at verten og mikrofloraen danner 
en «superorganisme» og at «immunsystemet ikke er 
en «morder», men en kraft som danner homeostase 
i superorganismen» (Eberl, 2010). Etablering og 
vedlikehold av homeostase er avhengig av mange 
faktorer og dette gir ytterligere støtte til vår tverr-
faglige definisjon av tarmhelse som kombinerer 
tarmfysiologi, endokrinologi, mikrobiologi, immu-
nologi og ernæring. 

Det er DSMs mening, at bedre innsikt i evalueringen 
og i utviklingen av flere forhold i tarmen, assosiert 
med ernæringsmessige tiltak for å optimere gas-
trointestinal funksjonalitet, må gis prioritet i viten-
skapelige miljøer, med det for øyet å overføre slik 
kunnskap til praktiske formål, for husdyrforskere 
og fôroptimerere, for til syvende og sist å tilføre 
helse og velferd til dyrene. n 

Mer informasjon
Referanser og originalartikkel kan fås ved henv-
endelse til Dag Henning Edvardsen på e-post 
dhe@norgesfor.no 


