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Sammendrag 

Atopisk eksem (Atopisk dermatitt, AD) er et økende problem i industrialiserte land. 
AD er den hyppigste inflammatoriske hudsykdom hos spedbarn og småbarn. Teorien 
om at vi har for god hygiene, har ført til flere studier på om det kan være gunstig med 
probiotika for å forebygge eller behandle AD. Det kan virke som om sammenhengen 
mellom probiotika og AD er veldig kompleks. Både når det gjelder årsaker til AD og 
til hvilken effekt probiotika har på immunforsvaret. Mye forskning drives imidlertid 
på området.    
 
Hensikten med denne litteraturstudien var å finne svar på om probiotika kan 
forebygge eller behandle AD hos barn.  
Det ble søkt etter originalartikler i Pubmed, og søkemotoren Google ble blant annet 
brukt til å finne bakgrunnsstoff.  I dette arbeidet analyseres syv originalartikler. 
 
I tre av de syv studiene som resultatet baseres på, gis probiotika allerede under 
graviditeten. Dette er kvinner både med og uten familiær bakgrunn med atopi. I 
denne litteraturstudien er det best resultater med probiotika i de tilfeller der den er 
gitt forebyggende. En studie som ga probiotika fra 8 uker før forventet termin, og i 3 
måneder etter fødsel, konkluderte med at det hadde en gunstig effekt for å forebygge 
utvikling av eksem hos barn opptil de er 1 år. Her ble det gitt en miks av B. Bifidum, B 
lactis og L. acidophilus. En annen studie der barna hadde høy risiko i utgangspunktet 
fikk L. acidophilus fra fødsel og i 6 måneder. Denne studien klarte ikke å  vise at det 
reduserte risikoen for AD.         
 
Forskjellige arter av probiotika, og ulike sammensetninger av de kan være med på å 
gi ulike resultat. Dosen av probiotika varierer også, i tillegg til ulik bakgrunn til de 
barna som er med i studiene. Det er flere grunner til at det ikke er så lett å 
sammenligne studiene uten videre. Årsakene til AD er fortsatt ikke kartlagt, og heller 
ikke virkningsmekanismene til de ulike bakteriestammene med probiotika. Det er 
derfor vanskelig å gi noe entydig svar på om probiotika har en forebyggende effekt på 
utviklingen av AD eller behandlende effekt på AD hos barn.  
 
På nåværende tidspunkt ser det ut til at probiotika har en bedre forebyggende enn 
behandlende effekt på AD, men det er fortsatt mye forskning som gjenstår før 
endelige svar kommer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nøkkelord: atopic eczema, probiotics, atopic disease, lactobacillus, lactic acid 
bacteria 
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1. Innledning 

1.1 Atopisk eksem 
 
I industrialiserte land har forekomsten av atopisk eksem (AD) doblet eller triplet seg 
de siste tre tiår. Denne formen for eksem debuterer ofte i barnealderen. Av de som 
utvikler atopisk eksem får 85 % det innen de er fem år, hvorav 60 % har fått det i 
løpet av det første året (1). Selv om det er mest vanlig hos barn, kan også voksne være 
plaget med atopisk eksem. Ofte ser man en samtidig forekomst av allergisk rhinitt og 
astma, som også er atopiske sykdommer. Som regel er det eksem som er den første 
manifestasjonen av den atopiske triaden (2). Termene atopisk eksem og atopisk 
dermatitt kan brukes synonymt, men noen forfattere bruker ”dermatitt” i den akutte 
fasen, og eksem for de lesjoner som er mer kroniske. I Tyskland og USA foretrekker 
de ”atopisk dermatitt”, mens de nordiske landene og England foretrekker ”atopisk 
eksem”. Betegnelser som barneeksem, fleksoreksem, og astmaeksem er langsomt på 
vei ut. ” Verdens Allergi Organisasjon” har foreslått at termen atopisk eksem skal 
brukes på den formen av eksem som er IgE-assosiert, og non-atopisk eksem for den 
typen som ikke er IgE-assosiert (2).       
 
Den atopiske huden har lav kløeterskel, er ofte tørr, har redusert barrierefunksjon, og 
man ser ofte økte mengder av patogene bakterier. Typiske lokasjoner for dette 
kløende kroniske eksemet er bøyesiden av knær, albuer og håndledd, men også 
hender, hals og ansikt (3). S. aureus kan dyrkes fra 75% av den uaffisierte huden hos 
barn og voksne med AD, og fra 90% av de aktive eksemområdene. Noe som viser en 
økt risiko for infeksjoner med S. aereus, men også virale hudinfeksjoner med herpes 
simplex og molluscum contagiosum ses oftere hos disse pasienter (2). Ved tørr hud 
ses endringer i sammensetningen av intracellulære lipider, noe som fører til en 
endring av den vannbindende evnen til stratum corneums. Dette sammen med en 
dysfunksjon av protesasehemmere har i lang tid vært bestemmende for forståelsen av 
den tørre huden til atopikere (2).  
 
Årsaken til AD er fortsatt ikke helt klarlagt, men samspillet mellom arv, 
immunforsvarets funksjon og miljø har en viktig rolle. Forskning viser også at en 
genfeil kan ha betydning for utviklingen av AD. Det er 70-80% risiko for at barnet 
utvikler AD hvis begge foreldrene har det. Hvis en av foreldrene har AD, og den andre 
har en annen atopi, for eksempel astma, er insidensen cirka 30-50% for at barnet 
kommer til å utvikle atopisk sykdom. Av de som har AD er det 30% som ikke har en 
familiær historie med atopisk sykdom. Dette kalles et ”lavrisiko” barn, mens et barn 
med familiær historie med atopisk sykdom kalles et ”høyrisiko” barn (4).  
 
Som regel baseres diagnosen på kliniske funn og anamnese. I Norge kan man også ta 
en prikktest, Radioallergosorbent test (RAST), og måling av total IgE. Dette gjøres da 
som regel for å avklare mistanke om samtidige allergiske reaksjoner (3).  
For å stille diagnosen AD skal personen ha tre av følgende faktorer, i tillegg til en 
kløende hudsykdom. 

 Tendens til tørr hud 

 Tidlig sykdomsdebut< 2 år 

 En karakteristisk aldersbetinget morfologi:  
o for større barn og voksne: eksem på fleksorsiden og affeksjon av 

ansikt/ nakke 
o for mindre barn: eksem med affeksjon av ansikt, nakke og 

ekstensorsidene 

 Familiær disposisjon for atopi 

 Anamnese med eksem på fleksorsiden (bøyesiden av muskelen) 
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Det er også en rekke ”minor” kriterier som for eksempel: mørkfarging av 
øyenomgivelsene, fødemiddelintoleranse, hånd- og foteksem og intoleranse for ull og 
fettoppløslige midler (2). 
  
Behandlingen mot atopisk eksem er å dempe inflammasjonen, fjerne kløe og 
normalisere hudbarrieren. Førstevalgs-behandling er gjerne lokale glukokortikoider i 
forskjellige styrker. De er inflammasjonsdempende og har en kløestillende effekt som 
er  raskt innsettende. Mot tørr hud kan fuktighetskremer og milde såper brukes, og 
gjerne oljebad 1-2 ganger i uken (3).   
 

1.2 Probiotika  
 
 
Probiotika er levende melkesyrebakterier, som har god dokumentasjon på at de er 
helsefremmende. Melkesyrebakterier brukes ofte i produkter som melk og yoghurt på 
grunn av at de da får en lenger holdbarhet og syrlig smak. Melkesyrebakterier 
produserer syre ved å bryte ned melkesukker til syre (5). Melkesyrebakterier benyttet 
i matvarer har blant annet ulik evne til å overleve magens sure miljø, og ulik evne til å 
feste seg til tarmcellene eller mucus. Probiotiske bakteriestammer har disse evnene, 
men de stammene vi kjenner så langt vil ikke overleve mer enn 1-2 uker på 
tarmslimhinnen. Vi snakker da om en midlertidig kolonisering av tarmen. Denne 
koloniseringen mener man er viktig for å kunne påvirke immunapparatet tilknyttet 
tarmen og for å opprettholde tarmens barriere mot uønskede patogene mikrober (6). 
Det fines ulike arter av probiotika, hvor hver art har forskjellige egenskaper. De 
artene som på verdensbasis har blitt forsket mest på er nok Lactobacillus (L) 
rhamnosus GG (LGG), Bifidobacterium Bb-12, L. casei Shirota, L. johnsonii La1 og 
L. plantarum 299v (6). 
 
 

1.3 Hva er sammenhengen mellom atopisk eksem og probiotika?  
 
De innledende mekanismer som framkaller hudinflammasjoner hos atopikere er 
ukjente. Det finnes allikevel noen teorier om hva som være årsaken: neuropeptider, 
irritasjon, kløe som medfører kloring som igjen utløser cytokiner. De kan også være 
formidlet av T-cellene (1). Atopisk eksem forekommer både som IgE- avhengig og 
ikke IgE- avhengig (7). Bildet under viser hva som skjer ved IgE- avhengig atopisk 
eksem (1).   
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Figur 1. Differensieringen til hjelper T-celle (Th). Differensieringen kommer an på type dendrittisk 
celle, mikromiljøet eller begge deler. På antigen-presentasjonen er naive T-celler utsatt for enten 
interleukin-12, interleukin-18 eller interleukin-4, som polariserer de til enten Th1 eller Th2. Th1 celler 
produserer interferon-γ, mens Th2-cellene produserer interleukin-4, interleukin-5, og interleukin-13. 
Th0 cellene produserer både Th1 og Th2 interleukiner. Th1 og Th2 har forskjellige fysiologiske roller, og 
det antas at en balanse mellom Th1 og Th2-celler er gitt under normale forhold. Imidlertid fører en sterk 
Th2 dominans til patologiske tilstander som overproduksjon av IgE og allergiske sykdommer. (Gjengitt 
med tillatelse fra ref.1) 
 

Undersøkelser tyder på at det skjer en immunologisk differensiering av i første rekke 
T- hjelpercellene (Th) som deles i to grupper, Th1 og Th2, etter fødselen. Det ser ut til 
at denne utviklingen  er avhengig av hvilke infeksjoner vi er utsatt for tidlig i livet. Vi i 
den vestlige verden som har vaksinasjonsprogrammer og høy hygiene, ser at atopiske 
tilstander øker. Det er for eksempel vist at de som ikke vaksineres for meslingevirus 
får mindre atopiske tilstander. Dette kan skyldes at dannelsen av Th2-celler øker. 
Dette igjen fører som figur 1 viser til økt dannelse av IgE. Når dannelsen av Th2 øker 
fører det til at dannelsen av Th1 blir undertrykket. Det ses ofte en økt disposisjon til 
infeksjoner hos atopikere. Dette kan settes i sammenheng med den undertrykte 
dannelsen av  Th1, som gir en dårligere senreaksjon og økt tendens til infeksjoner 
med både bakterier, virus og dermatomykoser (7).  
 
Ca. 80 % av immunforsvaret vårt har tilknytning til tarmen. Kontakten mellom 
immunforsvaret vårt og ulike komponenter i maten skjer i gastrointestinalt assosiert 
lymfoid vev. Spesifikke celler i tynntarmen er vist å reagere positivt på spesifikke, 
levende mikroorganismer. Probiotiske bakterier har god evne til å stimulere 
gastrointestinalt assosiert lymfoid vev positivt, ved å feste seg til epitelceller i 
tarmcellen og formere seg der (6). Det er få stammer som kan vise til at de styrker 
tarmens barriereegenskaper, men Lactobasillus GG  har vist at de klarer dette (6). 
Studier viser også at probiotiske bakterier stimulerer cytokiner (immunologiske 
signalsubstanser) og immunceller. Blant annet er det på rotaviruspasienter vist at det 
utvikles serum IgA, beskyttende sekretoriske antistoffer, som beskytter mot 
ugunstige næringsmidler i maten og mikrober. Det ser ut til at probiotiske bakterier 
har flere forskjellige påvirkningsmuligheter i tarmen, og en kombinasjon av flere 
effekter er det som kan ha innvirkning på helsen vår. Mye forskning som blir gjort  i 
dag er på nettopp virkningsmekanismene.  
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Sentrale virkningsmekanismer er antagelig (6):  

 reduksjon av ugunstige tarmbakteriers enzymaktivitet  

 påvirkning av tarmslimhinnens permeabilitet 

 omdanning av potensielle matallergener til ”tolerogener”  

 immunregulering via interaksjon med gastrointestinalt assosiert lymfoid vev  
 

 
 
2. Hensikt 

Hensikten med denne litteraturstudien er å finne svar på om probiotika kan 
forebygge utviklingen av eller behandle atopisk eksem hos barn. 
 

 
3. Metode 

Informasjonen til denne litteraturstudien er hentet fra databasen Pubmed i perioden 
2012-04-01 og 2012-05-25.  
 
Søkte i Pubmed på disse ordene, og fikk følgende antall treff:   

 eczema: 15487   

 probiotics: 7974     

 lactic acid bacteria: 9215 

 atopic aczema: 17901 

 atopic disease: 8889 

 lactobacillus: 20210 

 health effects of probiotics: 959 
 
Kombinerte så søkeordene, og dette gå følgende resultat: 

 eczema and lactobacillus: 63 

 eczema and lactic acid bacteria: 8 

 eczema and probiotics: 119 

 atopic disease and  probiotics: 139 
 
Kikket grovt over disse, hvorav ca. 50 stykker ble valgt. Av disse ble det valgt ut ni 
stykker som skulle brukes i resultatdelen. Det viste seg under analyseringen at to av 
disse ikke ga svar på det jeg først hadde trodd. Det er derfor syv studier med i 
resultatdelen.  
 
Materiale til bakgrunnsinformasjonen er funnet i boken “Hudsykdommer” av Ole 
Fyrand, en kjent norsk hudlege. Har også søkt på nettet med søkemotoren Google, og 
funnet artikler fra huddoktor.no, nhi.no, forskning.no og tidsskriftet.no. Norsk 
legemiddelhåndbok er også brukt for å finne relevant informasjon. På allergiviten.no 
kom jeg over artikkelen ”Mechanisms of disease Atopic Dermatitis”, som også ble 
brukt.  
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4. Resultat 

De fire første studiene i denne resultatdelen ser på den forebyggende effekten av 
probiotika på AD hos barn. De tre siste ser på om probiotika kan ha en behandlende 
effekt.   
 

Har probiotika en forebyggende effekt på utviklingen av atopisk eksem 
hos barn? 

 

 “Probiotics and prevention of atopic disease: 4-year follow-up of a 
randomised placebo-controlled trial” (8) 

Studien ønsket å undersøke om den forebyggende effekten av Lactobacillus strekker 
seg lenger enn 2 år. En tidligere studie viste at Lactobacillus rhamnosus strain GG 
halverte utviklingen av atopisk eksem hos barn, der alle var i høyrisiko gruppen, 
under de første 2 årene (8). I den studien fikk gravide enten placebo eller 1 x 1010 
enheter med Lactobacillus GG fra 4 uker før fødselen, til 6 måneder etter fødselen. 
Hvis mor ammet var det hun som fikk, hos ikke- ammende var det barnet som fikk.  
Denne studien skulle ha en oppfølging opptil barnet var 2 år, og det var 132 av 159 
som fullførte. Da barna ble 4 år fikk foreldrene tilbud om å bli med på en 
oppfølgingsstudie. Av de 132 som fullførte ble 107 barn med. Denne studien tok også 
får seg de andre atopiske plagene, men her ser vi på resultatene av de med atopisk 
eksem.  

Diagnosen atopisk eksem ble bekreftet hvis barnet hadde kløende eksemiøse områder 
med typiske lokasjoner, og med både anfallsvise eller kroniske forløp i løpet av de 
siste 12 måneder.  

Atopisk eksem ble diagnostisert hos 14 av 53 barn i Lactobacillus gruppen, og hos 25 

av 54 i placebo gruppen (relative risk 057, 95% CI 033-097). Forfatterne trekker 
konklusjonen at den forebyggende effekten av Laktobacillus GG på atopisk eksem 
hos høyrisiko barn, strekker seg opptil barnet er 4 år.   

 

“Probiotics in pregnant women to prevent allergic disease: 
a randomized, double-blind trial” (9) 

Studien ønsket å undersøke om probiotika, gitt til gravide kvinner som er tilfeldig 
plukket ut uavhengig av AD hos seg selv eller familiær AD, kan forebygge atopisk 
sensibilisering eller allergisk sykdom gjennom barnets første 2 år.  På grunn av at 
økningen i atopisk eksem også øker veldig i lavrisiko grupper, har barna i denne 
studien foreldre både med, og uten atopisk eksem.   
 

Gravide kvinner fra Trondheim i Norge, ble rekruttert mens de var til oppfølging 
under graviditeten. I tillegg til det formelle, ble de gravide inkludert hvis de planla å 
amme barnet de tre første månedene etter fødselen, var i uke ≤ 36 , likte og tolererte 
syrnet melk og ikke var i risiko for å utvikle komplikasjoner som for eksempel 
svangerskapsforgiftning.   
Det ble rekruttert 415 kvinner, 211 til probiotika-gruppen og 204 i placebo-gruppen. 
Probiotika-gruppen skulle drikke 250 ml med syrnet melk, inneholdende 
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Lactobacillus rhamnosus GG (LGG), Bifidobacterium lactis og Lactobacillus 
acidophilus. Det var ingen forskjell på smak og innpakking på det placebo-gruppen 
fikk. Kvinnene fikk dette i 4 måneder, fra 36 svangerskapsuke og til 3 måneder etter 
fødselen, mens de da samtidig ammet. Spørreskjemaer som de selv fylte ut, med 
spørsmål om blant annet: er det atopiske lidelser i familien, kjønn, amming, 
foreldrenes røykevaner, og om det var dyr i familien. Dette ble fylt ut ved baseline, 
når barnet var 6 måneder, 1 år og 2 år. Avføringsprøver, navlestrengsblod og venøst 
blod ble samlet inn fra barna når de var 10 dager, 3 måneder, 1 år og 2 år.I tillegg ble 
det samlet inn morsmelk og bakterieprøver fra slimhinnen i skjeden hos mor, og fra 
slimhinnen i munnen til barnet.  
 

Atopisk eksem var definert i henhold til U.K. Working Party’s diagnosic criteria for 
AD. Barna ble tilbudt og anbefalt en undersøkelse for AD gjennom studie perioden 
hvis de hadde kløende utslett i mer enn 4 uker. Alvorlighetsgraden ble vurdert ved 
hjelp av Nottingham Eczema Severity Score, (NESS). IgE- assosiert AD ble definert 
som AD med en positiv Skin Prick Test (SPT), og/ eller forhøyet spesifikt IgE. Ikke 
IgE- assosiert AD ble definert som AD med negativt SPT eller uten forhøyet spesifikt 
IgE.   
 

Barn med og uten familiær historie med atopi ble delt inn i to separate undergrupper. 
De med familiær historie (n=191), ble så delt inn i probiotikagruppe (n=92) og i 
placebogruppe (n=99). De uten familiær historie med atopi (n=87) ble delt inn i 
probiotikagruppe (n= 46) og placebogruppe (n=41). I undergruppen var den 
forebyggende effekten av probiotika på AD tydelig hos barn uten familiær historie 
med atopi. I gruppen med familiær historie med atopi, var den statistisk ikke 
signifikant. Det var en signifikant forskjell i den kumulative insidensen av AD i 
probiotika- og placebogruppen når barna var 2 år (figur 2). Denne effekten var 
tydelig for ikke IgE- assosiert AD, men ikke for IgE- assosiert AD. Noe som 
samstemte med ikke forebyggende effekt på atopisk sensibilisering. 
Alvorlighetsgraden av AD var redusert i probiotikagruppa sammenlignet med 
placebogruppa.  

 

 

Figur 2 Komplett analyse av studie. Blå heltrukken linje viser antall tilfeller med AD i  
placebogruppen (n=137), og rød stiplet linje viser antall tilfeller av AD i probiotikagruppen (n=137). 
(omarbeidet etter ref.9)                                                                                   
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Denne studien konkluderer med at probiotika som supplement gitt til mødre, 
uavhengig av familiær historie med atopi, kan forebygge AD.   

 

“Effect of probiotic mix (Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium 
lactis, Lactobacillus acidophilus) in the primary prevention of eczema: a 
double-blind, randomized, placebo-controlled trial” (10) 

Studien undersøker om et tillegg av Lactobacillus og Bifidobacteria under 
svangerskap og de første 6 måneder etter fødsel, forebygger utviklingen av eksem 
eller atopisk eksem hos barn med høy risiko. Fra Seoul i Korea ble 112 gravide 
kvinner rekruttert til studien. Disse måtte ha en familiær bakgrunn med allergisk 
sykdom. Mødre i probiotikagruppen (n=57) inntok en blanding av B. bifidum [1.6 · 
109 colony forming units (CFU)], B. lactis (1.6 · 109 CFU), og L. acidophilus (1.6 · 109 

CFU) en gang daglig fra 8 uker før forventet fødsel til 3 måneder etter fødsel. De 
nyfødte fikk samme pulveret løst i brystmelk, morsmelkerstatning eller sterilt vann 
fra de var 4 til 6 måneder. Placebogruppen (n=55) fikk pulver som smakte, luktet og 
så likt ut. Ammende mødre og de nyfødte skulle ikke spise, peanøtter, egg, yoghurt 
eller andre probiotiske matvarer under studien.  
 

Barna ble fulgt opp til de var 1 år gamle. De ble undersøkt ved 3, 6 og 12 måneders 
alder. Forekomsten av eksem ble vurdert, og alvorlighetsgraden ble vurdert i henhold 
til The Six Area Six Sign in Atopic Dermatitis, (SASSAD) score. Venøst blod ble 
innhentet ved 12 måneders alder for å måle total IgE og spesifikt IgE mot vanlige 
matallergier.Ingen signifikante forskjeller ble vist ved 3 måneders alder når det gjaldt 
prevalensen av eksem (tabell 1). Ved 6 måneders alder var prevalensen i 
probiotikagruppa halvparten av hva den var i placebogruppa. Ved 12 måneders alder 
var prevalensen av eksem i probiotikagruppa redusert til mindre enn halvparten av 
hva den var i placebogrupa. Dette resultatet er statistisk signifikant. Den kumulative 
insidensen av eksem i probiotikagruppa var signifikant lavere enn i placebogruppa 
ved 12 måneders alder. Dette viser at probiotika beskytter barna fra å utvikle eksem.    

Tabell 1. I tabellen ses en signifikant forskjell mellom probiotikagruppen og placebogruppen ved 12 
måneders alder. Det var forskjell ved 3 måneder og 6 måneder også, men denne forskjellen var ikke 
signifikant (omarbeidet etter ref. 10).        

 Probiotika- 
gruppen 

Placebo- 
gruppen 

p-verdi Justert 
OR(95% CI) 

p-verdi 

   3 måneder 8/43 (18,6%) 16/46 (34,8%) 0,086 0.511 (0,178 – 
1,468) 

0,212 

6 måneder 7/35 (20,0%) 17/42 (40,5%) 0,053 0,377 (0,119 – 
1.197) 

0,098 

12 måneder 6/33 (18,2%) 14/35 (40,0%) 0,048 0,256 (0,067 – 
0,976) 

0,046 

Kumulative 
insidens ved 
12 måneder 

12/33  (36,4% 22/35 (62,9%) 0,029 0,243  (0,075 
– 0,792) 

0,019 

 

Miksen av probiotika som ble brukt i denne studien, har en gunstig effekt for å 
forebygge utvikling av eksem i løpet av det første året, hos barn med høy risiko.   
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Probiotic supplementation for the first 6 months of life fails to reduce the 
risk of atopic dermatitis and increases the risk of allergen sensitization in 
high-risk children: A randomized controlled trial (11) 

Studien  vurderte effekten av probiotika fra barnets fødsel og opptil 6 måneder, på 
AD, matallergi og allergisk sensibilisering.  

I Vest- Australia ble 231 gravide kvinner som var atopiske rekruttert mellom juli 
2002 og mars 2005. Probiotikagruppen fikk 3x109 CFU med Lactobacillus 
acidophilus i maltodextrin, placebogruppen fikk bare maltodextrin. Dette kom som 
frysetørket pulver i små pakker , og ble løst i 1-2 ml sterilt vann og gitt 1 gang daglig 
fra fødselen og i 6 måneder. Barna ble fulgt opp ved 1 måneders alder, 6 måneder og 
12 måneders alder.Diagnosen AD ble stilt hos barn med hudutslett typisk for atopisk 
eksem som responerte på topikale steroider. Alvorlighets graden på AD ble bestemt 
ved hjelp av The severity score of atopic dermatitis (SCORAD).   
 

Ved 6 måneders alder var det ingen forskjell i de to gruppene når det gjaldt AD. Av de 
som ble diagnostisert av doktor for AD var 23 av 89 i probiotikagruppa og 20 av 88 i 
placebogruppa. Heller ikke ved 12 måneders alder var det noen forskjell, 38 av 89 i 
probiotikagruppa og 34 av 88 i placebogruppa. Supplement av L. acidophilus fra 
fødselen og til 6 måneders alder, reduserte ikke risikoen for å utvikle allergiske 
sykdommer som AD og matallergier.    

 

 

Kan probiotika behandle atopisk eksem hos barn? 
 

“Treatment and secondary prevention effects of the probiotics 
Lactobacillus paracasei or Bifidobacterium lactis on early infant 
eczema: randomized controlled trial with follow-up until age 3 years” (12) 

Studien undersøkte om et supplement med L. paracasei eller B. lactis hadde en 
behandlende effekt, eller en endret progresjon på allergisk sykdom. 
Det ble rekruttert 208 barn, fra 3-6 måneder, med diagnostisert eksem. Ved baseline 
besøk var eksemdiagnosen bekreftet og det ble påbegynt en standard behandling som 
skulle vare i 2 uker. 1% hydrokortison salve 2 ganger daglig, emulsjon eller 
fuktighetskrem 2-4 ganger daglig og bad med olje. Barna ble så randomisert etter 
SCORing Atopic Dermatitis index (SCORAD index).  De fikk 1010 CFU med enten L. 
paracasei (n=45) eller B. lactis (n=45) eller placebo (n=47), i en 3-måneders periode. 
Det var også to observasjonsgrupper, der den ene gruppen fikk brystmelk (n=22) og 
den andre erstatning (n=49). Begge gruppene unngikk også andre produkter som var 
gjærede eller inneholdt probiotika i denne perioden. Barna ble undersøkt 7 ganger + 
baseline undersøkelsen. Første når barnet var 3-6 måneder, så 4-7 måneder, 5-8 
måneder, 6-9 måneder, 12 måneder, 18 måneder og det siste når barnet var 36 
måneder. Det ble da blant annet sjekket om bakteriestammene påvirket ”Infant 
Dermatitis Quality of Life” (IDQoL), atopisk sensibilisering og progresjon på allergisk 
sykdom.     
 

SCORAD ble signifikant redusert over tid, men det var ingen signifikante forskjeller 
mellom gruppene ved noe tidspunkt opptil 3 år. Det var heller ingen signifikante 
forskjeller i IDQoL eller allergisk sensibilisering. Heller ikke noen signifikante 
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forskjeller i de andre kliniske markørene som ble målt. Det ble ikke funnet noen 
fordeler med tilskudd av B. lactis eller L. paracasei i behandlingen av eksem fra tidlig 
alder.   

 

”Randomized, placebo-controlled trial of Lactobacillus rhamnosus GG 
as treatment of atopic dermatitis in infancy” (13) 

Denne studien undersøkte den terapeutiske effekten av L. rhamnosus GG (LGG) som 
et supplement til maten hos barn som er plaget av mild til moderat atopisk eksem. I 
alderen 3-12 måneder ble 106 barn rekruttert fra den gjennomsnittlige befolkningen, 
og fra poliklinikker i Hannover og Berlin i Tyskland. Inkluderingskriteriene var 
atopisk eksem ifølge standard kriterier, og mild til moderat eksem i alvorlighetsgrad 
(SCORAD).  
 

Barna ble randomisert til enten å få  LGG> 5x109 colony forming units 2 ganger 
daglig i 12 uker (n=54) eller placebo (n=48). Kapslene skulle løses i litt melk eller 
vann. Foreldrene i begge grupper ble oppfordret til vanlig hudpleie,  og å unngå 
allergener og irriterende stoffer. 
 

Barna ble vurdert i uke 4, 8 og 12. Total IgE, IgE for melk og hønseegg ble analysert 
ved baseline og uke 12. Ved forverrelse på eksemet kunne de bruke hydrokortison 1 % 
salve. For å måle det kliniske utfallet ble ”A symptom load score” (SLS) brukt, i tillegg 
til SCORAD og ”a score for the assessment of rescue medication use” (MEDSCORE). 
102 barn fullførte studien. I begge grupper sank SLS, men det var ingen signifikante 
forskjeller mellom gruppene. Alvorlighetsgraden (SCORAD) sank også, uten 
signifikante forskjeller mellom gruppene. Når det gjaldt behovet for å bruke 
hydrokortison var det heller ikke her noen signifikante forskjeller mellom gruppene.  
Det var ingen statistisk signifikante forskjeller i total IgE. Studien viste ingen 
terapeutiske effekter av LGG mot mild til moderat AD hos barn. 

 

“Effect of Lactobacillus sakei supplementation in children with atopic 
eczema–dermatitis syndrome” (14) 

Denne studien så på effekten av probiotika på Atopic eczema-dermatitis syndrome 
(AEDS) symptomer.   

I alt 88 barn fra Korea i alderen 2-10 år ble rekruttert, 45 barn ble randomisert til 
probiotikagruppa og 43 til placebogruppa. Inkluderingskriterier var AEDS i minst 6 
måneder, SCORing of Atopic Dermatitis (SCORAD) høyere enn 25, og en forandring i 
SCORAD  som ikke er større enn 10% over 14 dager. En dose 5x 109 colony-forming 
units med Laktobacillus sakei eller placebo ble gitt 2 ganger daglig i 12 uker. 
Pasientene ble også bedt om å ta et varmt bad daglig, og smøre med en mykgjørende 
krem rett etterpå. Det ble tatt prøver av blant annet totalt serum IgE, og spesifikke 
IgE for hund, katt, egg og melk med flere.  
 

SCORAD ble evaluert ved uke -2, o (baseline), 6 og 12. Av de 88 som ble rekruttert, 
var det 13 som av ulike årsaker ikke fullførte. Disse fordelte seg jevnt i begge grupper. 
Total SCORAD sank signifikant i både probiotikagruppa (P<.001) og i placebogruppa 
(P<.007) sammenlignet med baseline. Total SCORAD i uke 12 var signifikant lavere i 



10 
 

probiotikagruppa enn i placebogruppa (P=.01). Studien fant en sammenheng mellom 
SCORAD total score, og serum nivåer av kjemokinene CCL17 og CCL27. Hos 
pasienter i probiotikagruppa var serum nivåene av CCL17 og CCL27 signifikant 
redusert, mens de ikke var det i placebogruppa. Supplement med L. sakei hos barn 
med AEDS ble assosiert med lavere nivåer av kjemokiner, som reflekterer 
alvorlighetsgraden ved AEDS. 
 

 

5. Diskusjon 

I den her rapporten har det blitt analysert syv artikler som ser på om probiotika kan 
ha en forebyggende effekt på utviklingen av AD hos barn, eller behandlende effekt for 
barn med AD. Denne rapporten viser kun et lite utvalg av de studiene som er gjort på 
dette området, og har sett på resultatene som viser om studiene har en forebyggende 
eller behandlende effekt. I studiene er det tatt opp flere ting som for eksempel 
sammenhengen til andre atopiske sykdommer. Samtidig er det tatt flere 
immunologiske prøver for å få svar på hva som skjer i kroppen ved tilførsel av 
probiotika, og for å finne underliggende årsaker til atopiske sykdommer. Det er ikke 
entydige resultater, og noen av årsakene til det kommer vi inn på her.       

 
En oppfølgingsstudie, viste at Lactobacillus GG  hadde forebyggende effekt på 
atopisk eksem på barn opptil 4 år (8). I dette tilfellet hadde mødrene inntatt 
Lactobacillus GG fra før fødsel, og et halvt år etter at barna ble født. Disse barna var i 
høyrisiko gruppen. Studien ble opprinnelig avsluttet da barna var 2 år, og foreldrene 
ble spurt om de ville være med på en oppfølgingsstudie da de var 4 år. I invitasjonen 
fulgte det med et spørreskjema der foreldrene skulle svare på spørsmål om allergiske 
symptomer og medisiner de siste to årene (8). Det  er kanskje ikke så lett å tenke over 
og huske på alt som er skjedd i løpet av de siste to årene. Det er en mulighet for at 
foreldrene ikke tenker over eller husker ting som er relevante, og da spesielt fra det 
første året etter studien opprinnelig er avsluttet. I den første studien, som gikk fram 
til barnet var 2 år, var det moren som fikk probiotika eller placebo hvis hun ammet. 
Der mødrene ikke ammet var det barnet som fikk det.  
 
En annen studie som også startet med probiotika allerede til gravide, viste gode 
resultater på at probiotika hadde en forebyggende effekt på AD (9). Her hadde barna 
foreldre, både med og uten atopi. Denne studien brukte L. rhamnosus GG, L. 
acidophilus og B. lactis. Allikevel viste det seg at probiotika var mest forebyggende 
hos  barna uten familiær historie med AD. Her måtte mødrene amme, og det var 
moren som fikk tillegget av probiotika eller placebo selv etter fødsel (9).  
 
Den siste studien som startet med å gi probiotika allerede mens mødrene var gravide, 
konkluderte med at det var en gunstig effekt for å forebygge utvikling av eksem hos 
barn opptil de er 1 år (10). Disse barna var i høyrisiko gruppen, og mødrene fikk 
probiotika eller placebo fra 8 uker før termin til 3 måneder etter fødsel. Fra barna var 
4-6  måneder  fikk de selv probiotika eller placebo oppløst i morsmelk, tillegg eller i 
sterilt vann. I denne studien fikk de en blanding av B. bifidum, B. lactis og L. 
acidophilus (10). 
 
Disse studiene, der mødrene fikk probiotika allerede mens de gikk gravide, viser 
forebyggende effekt på AD hos barna. Både hvis barna har, eller ikke har foreldre 
med atopi.    
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En studie der barna fikk L. acidophilus fra fødsel til 6 måneders alder, klarte ikke å 
vise at probiotika reduserte risikoen for AD. Her hadde barna høy risiko i 
utgangspunktet. Det var mødrene som hadde atopi i studien, og forfatterne spør om 
dette kanskje gir en svakt høyere risiko enn hvis far eller søsken har de samme 
plagene (11).     

Det kan heller ikke vises til noen fordeler i en studie der enten B. lactis, L. paracasei 
eller placebo ble gitt som tillegg hos barn fra 3-6 måneder med diagnostisert eksem. 
Det ble ikke observert noen forskjeller mellom gruppene, selv om alvorlighetsgraden 
på eksemet sank signifikant i alle grupper. Barna ble undersøkt ved flere anledninger 
fram til fylte 3 år, og det samme resultatet viste seg, det var ingen signifikante 
forskjeller i SCORAD ved noe tidspunkt (12).  

I Tyskland ble den terapeutiske effekten av L. rhamnosus GG (LGG) hos barn som er 
plaget av mild til moderat atopisk eksem undersøkt. Heller ikke denne studien klarte 
å vise noen terapeutisk effekt på AD hos barn. Disse barna var i alderen 3-12 måneder 
(13). Forfatterne påpeker muligheten for at selv de i placebogruppen kanskje har 
inntatt mat som inneholder probiotika. Intensjonen var at de ikke skulle innta dette, 
men med mange produkter som er tilsatt probiotika, er det ikke utenkelig. Dette vil i 
så fall maskere for en eventuell effekt hos LGG. Dette er jo også en mulighet i de 
andre studiene som er blitt gjennomført.  

Formålet med en studie fra 2010 var å se på den kliniske effekten av probiotika, 
nærmere bestemt Lactobacillus sakei, på AEDS. Lavere nivåer med kjemokiner ble 
observert i probiotikagruppen, og dette hadde sammenheng med alvorlighetsgraden 
ved AEDS (14). Forfatterne er inne på om daglig bad, og påfølgende smøring med 
fuktighetsgivende krem rett etter kan ha påvirket senkningen på SCORAD i begge 
grupper.   

Bruken av hydrokortison varierte mellom studiene. I de studiene der hydrokortison 
var brukt, ble det også tatt hensyn til dette (12,13,14). Det kan også være at det ble 
brukt mer hydrokortison enn det som kommer fram fra de andre studiene. I så fall 
kan dette påvirke resultatet på den måten at det kan være vanskelig å skille om det er 
hydrokortisonen eller probiotikaen som har effekt. I andre tilfeller kan jo også 
placebogruppene muligens vise til bedre resultater enn de ellers ville gjort. Siden det 
ikke ville være etisk forsvarlig å be om at hydrokortison ikke brukes, er dette en 
faktor som det er viktig at blir tatt hensyn til.      

En oversiktsartikkel viser til at probiotika som produserer l-melkesyre kan redusere 
lekkasjen av allergener fra tarmen og over til blodet (15). Dette ved å redusere d-
melkesyre og etanol, som blir produsert av noen Lactobacillus arter og 
enterobakterier. Disse stoffene er giftige for tarmveggen hos barn med AD (15). 
Avgiftningssystemer i tarmveggen og i leveren er ikke tilstrekkelig modnet ved fødsel, 
men lekkasjen av  metabolitter som d-melkesyre og etanol reduseres for hver dag 
som modningen skjer (16). Dette gjelder alle spedbarn og det kommer ikke fram av 
denne artikkelen om det er mer giftig hos barn med AD (16). Bifidobacterium lactis 
og Lactobacillus GG er begge trygge å bruke for spedbarn (17).  

Kun en av de fire studiene som undersøkte den forebyggende effekten av probiotika, 
mislyktes i å vise at dette hadde en gunstig effekt (11). Til forskjell fra de tre andre 
(8,9,10) ble det gitt L. acidophilus fra fødselen og ikke under graviditet. Forfatterne 
er her inne på at probiotika kan ha en direkte immuneffekt allerede i fosterlivet, men 
er tvilende til at de få ukene med probiotika under graviditeten skal ha så mye å si. 

Alder på kvinnene der probiotika eller placebo er gitt under graviditet, er ikke oppgitt 
i alle studiene, heller ikke om de er førstegangsfødende eller har flere barn (8,9,10). 
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Dette er muligens en faktor som kan ha betydelse for om probiotika har en 
forebyggende utvikling på AD. Mødres svangerskapskomplikasjoner var assosiert 
med økt risiko for astma (18). Sjansen for svangerskapskomplikasjoner øker med 
alderen (19). Det er derfor sannsynlig at alder kan ha en påvirkning på utviklingen av 
AD også. Tidligere studier viser at atopi avtar for hvert barn som blir født, men denne 
studien kan ikke bekrefte at dette stemmer (20). 

Forskjellige diagnostiseringsverktøy kan gjøre det vanskelig å sammenligne studier, 
siden det kan være forskjellige kriterier som blir lagt til grunn. Noen studier er mer 
detaljerte enn andre, og deler inn i alvorlighetsgraden av eksemet, mens andre bare 
kaller det atopisk eksem. Jo flere studier som blir gjort på området, og desto mer som 
blir funnet ut om bakgrunnen til AD, og om virkningsmekanismene til de forskjellige 
stammene av probiotika, desto lettere blir det å gjøre studier som retter seg mer 
spesifikt inn på ulike områder. Forskjellige bakteriestammer i forskjellige deler av 
verden kan ha betydelse for hvilken type probiotika som har effekt, og om det i det 
hele tatt har effekt. Det kan ikke trekkes noen konklusjon om det ut i fra studiene det 
er sett på i denne artikkelen.  

Den forebyggende effekten av probiotika, er bedre dokumentert enn den 
behandlende effekten i studiene. I to av de tre studiene med positiv effekt er det en 
kombinasjon av tre forskjellige bakteriestammer (9,10). En annen ting de har felles er 
at probiotikaen ble gitt 4-8 uker før fødsel. Mye kan derfor tyde på at administrasjon 
til gravide er spesielt gunstig med tanke på den forebyggende effekten. Dette har 
antagelig med at immunsystemet er påvirkelig allerede fra før fødsel. Noe av 
grunnlaget for et godt immunforsvar dannes muligens såpass tidlig at probiotika 
kanskje bør anbefales til alle gravide. Dette vet vi foreløpig altfor lite om, og mye 
forskning gjenstår, men det er slett ikke umulig at det en dag blir en realitet.  

Det er vanskelig å sammenligne studiene fordi de har brukt forskjellige stammer og 
arter av probiotika, og forskjellige doser. Barna som er med har forskjellig alder, og 
utgangspunktet er forskjellig. Noen har foreldre og/ eller søsken med atopi, og andre 
ikke. En type AD er IgE- assosiert, mens en annen type ikke er IgE- assosiert.  Alt 
dette har antagelig betydelse for om probiotika har en forebyggende eller 
behandlende effekt. Her gjenstår det mye forskning før man kan gå ut med konkrete 
anbefalinger 

 

 

6. Konklusjon 

På nåværende tidspunkt kan det se ut til at probiotika har en bedre forebyggende  
enn behandlende effekt på atopisk eksem hos barn. Både i de tilfeller der barnet har 
en familiær historie med AD, men også i tilfeller der dette ikke er tilfelle. Det kreves 
mye forskning både på probiotika og årsaker til AD, før man kan få endelig svar.    

 

 
7. Takk 

Jeg vil sende en stor takk til min veileder, Martin Burman for god veiledning og gode 
råd. Min samboer Geir Limås fortjener også en stor takk for den tålmodigheten han 



13 
 

har vist, og for all hjelp og støtte han har gitt underveis. Barna mine: Kristoffer, 
Andreas og Maren fortjener en takk for at de har godtatt at mamma har sittet foran 
dataen store deler av døgnet.  

 
 

8. Referanser 

 
1. T. Bieber. Mechanisms of disease Atopic Dermatitis. The New England Journal of 
Medicine. 2008 apr. 3;358:1483-94 
 
2. E. A. Holm. Atopisk Eksem. Huddoktor.no. Prescriba. Hentet fra: 
http://www.huddoktor.no (hentet 2012-15-11) 
 
3. Atopisk eksem. Norsk legemiddelhåndbok. Legemiddelhandboka.no. Foreningen 
for utgivelsen av Norsk Legemiddelhåndbok. Hentet fra: 
http://www.legemiddelhandboka.no (publisert 2010-06-20, hentet 2012-05-12)  
 
4. Svangerskap og fødsel. Nhi.no. T. Johannessen. Hentet fra http://www.nhi.no  
(publisert 2009-09-15,  hentet 2012-05-25) 
 
5. O. Letnes. Forskning.no. Nina Kristiansen. Hentet fra http://www.forskning.no 
(publisert 2002-07-02, hentet 2012-05-05) 
 
6. S. Birkeland og A. Tandberg. Kan probiotiske melkesyrebakterier fremme helsen?. 
Tidsskriftet.no. Charlotte Haug. Hentet fra http://www.forskning.no (publisert 
2003-06-12, hentet 2012-05-05)  
 
7. O. Fyrand. Hudsykdommer. 4.utgave, 1.opplag. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS; 
2007. s. 134 
 
8. M. Kalliomäki, S. Salminen, T. Poussa, H. Arvilommi, E. Isolauri. Probiotics and 
prevention of atopic disease: 4-year follow-up of a randomised placebo-controlled 
trial. The Lancet. 2003 may 31;361:1869-71  

9. C.K. Dotterud, O. Storrø, R. Johnsen, T. Øien. Probiotics in pregnant women to 
prevent allergic disease: a randomized, double-blind trial. British Journal of 
Dermatology. 2010;163:616-23 

10. J.Y. Kim, J.H. Kwon, S.H. Ahn, S.I. Lee, Y.S. Han, Y.O. Choi, S.Y. Lee, K.M. Ahn, 
G.E. Ji Effect of probiotic mix (Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, 
Lactobacillus acidophilus) in the primary prevention of eczema: a double-blind, 
randomized, placebo-controlled trial. Pediatric Allergy Immunology. 2010;21:386-93 

11. A. L. Taylor, BSc Hons, J. A. Dunstan, BAplSc, PhD, and S. L. Prescott. Probiotic 
supplementation for the first  6 months of life fails to reduce the risk  of atopic 
dermatitis and increases the risk  of allergen sensitization in high-risk children: A 
randomized controlled trial. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 
2007;119:184-91. 

12. C. Gore, A. Custovic, G. W. Tannock, K. Munro, G. Kerry, K. Johnson1, C. 
Peterson, J. Morris, C. Chaloner, C. S. Murray and A. Woodcock. Treatment and 
secondary prevention effects of the probiotics Lactobacillus paracasei or 

http://www.huddoktor.no/
http://www.legemiddelhandboka.no/
http://www.nhi.no/
http://www.forskning.no/
http://www.forskning.no/


14 
 

Bifidobacterium lactis on early infant eczema: randomized controlled trial with 
follow-up until age 3 years. Clinical & Experimental Allergy. 2011;42:112–22 

13. C. Grüber, M. Wendt, C. Sulser,  S. Lau, M. Kulig, U. Wahn,  T. Werfel, B. 
Niggemann. Randomized, placebo-controlled trial of Lactobacillus rhamnosus GG as 
treatment of atopic dermatitis in infancy. Allergy 2007;62:1270–76 
 
14. S.I. Woo, J.Y. Kim, Y.J. Lee, N.S. Kim, and Y.S. Hahn. Effect of Lactobacillus 
sakei supplementation in children with atopic eczema–dermatitis syndrome. Annals 
of Allergy, Asthma & Immunology. 2010;104:343–48. 

15. G.I. Betsi, E. Papadavid, M.E. Falagas. Probiotics for the Treatment or Prevention 
of Atopic Dermatitis  A Review of the Evidence from Randomized Controlled Trials. 
American Journal of Clinical Dermatology. 2008;9(2):93-103. 
 
16. G.P.A. Bongaerts and R.S.V.M. Severijnen. Preventive and curative effects of 
probiotics in atopic patients. Medical Hypotheses. 2005;64:1089-92 

17. E. Isolauri, T. Arvola, Y. Sutas, E. Moilanen and S. Salminen. Probiotics in the 
management og atopic eczema. Clinical and Experimental Allergy. 2000;30:1604-
1610 

18. P. Nafstad, S. O. Samuelsen, L.M. Irgens og T.Bjerkedal. 
Svangerskapskomplikasjoner og risikoen for astma blant nordmenn født 1967-1993. 
Norsk Epidemiologi. 2005;15(1):47-54 

19. Fruktbarhet, fødealder og helse- faktaark med statistikk. Fhi.no. Hanna Hånes. 
Hentet fra: http://www.fhi.no  (publisert 2012-03-12, hentet 2012-06-10)   

20. J. Sunyer, J. M. Anto, E. Plana, D. Janson, D. Jarvis, S. Kony, E. R. Omenaas, C. 
Svanes, M. Wjst, B. Leynaert. Maternal atopy and changes in parity. Clinical and 
Experimental Allergy. 2005;35:1028-32  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.fhi.no/


 

 

 

 

 
 

 
 

 

Kemiska institutionen 

901 87 Umeå, Sweden 

Telefon : 090-786 50 00 

Texttelefon 090-786 59 00 

www.umu.se 


