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Sammanfattning 
 
Introduktion 

Typiska symtom vid Irritable Bowel Syndrome (IBS) är gaser. uppkördhet i magen, 

buksmärta som lättar efter toalettbesök, oregelbundna avföringsvanor, växlande 

förstoppning och diarré. Varför vissa personer drabbas av IBS är okänt. De faktorer som 

varit och är mest aktuella vid IBS är etiologiska och patogenetiska. Det finns idag inget 

läkemedel som botar IBS men flera som kan lindra symtom såsom uppblåsthet, 

förstoppning och diarré. Ett stort intresse finns för s.k. probiotika vid behandling av 

IBS. På senare år så har det kommit ut en hel del preparat på marknaden, vilka hävdas 
främja mag- och tarm-floran. I livsmedelsbutiker säljs fil, yoghurt och juiceprodukter 
med tillsatta bakteriekulturer. På apotek säljs ett flertal kosttillskott med varierande 
probiotiska bakteriestammar. Data från tidigare studier på probiotika vid IBS visar på 
att olika probiotiska stammar verkar på olika sätt och att effekten av en stam inte kan 
jämföras med effekten av en annan stam. 

Syfte 

Syfte med denna studie är att undersöka om probiotika har positiv verkan vid IBS. 
Följande frågeställningar kommer att behandlas: 
 
1.  Finns det skillnader i effekt vid behandling med olika bakteriestammar? 
2. Har blandprobiotika bättre effekt än specifika stammar? 
 
Metod 
 
Denna litteraturstudie, som berör probiotika och IBS, baseras på artiklar som erhölls 
genom sökning i den medicinska databasen PubMed. Resultaten i denna studie baseras 
på 11 originalartiklar från de senaste 5 åren. Sökningen av artiklar gjordes mellan 2014-
01-22 – 2014-02-01. 
 
Resultat 
 
Totalt inkluderades 8 olika studier i detta arbete. Fyra studier på specifika stammar och 
fyra studier på blandbrobiotika. Bland de specifika stammarna  visade två av fyra studier 
lovande resultat. Studien med probiotikan Lactobacillus plantarum 299v visade bäst 
resultat av de specifika stammarna. Bland blandprobiotikan  visade en av fyra studier 
lovande resultat, det var den blandprobiotika som innehöll flest stammar, 7 st. I två av 
studierna visade placebo bättre eller likvärdiga resultat jämfört med probiotikan. 
 
Diskussion 
 
Produkter som innehåller probiotika är väl representerade i mejerihyllorna och omsätter 
stora summor världen över. Intresset för dessa produkter har vuxit närmast lavinartat 
och företagen hävdar att de har hälsofrämjande egenskaper på såväl mag- och tarmflora 
som immunsystemet och det allmänna välbefinnandet. Därför är det av stort intresse att 
utföra studier där olika probiotiska stammar testas och värderas mot varandra. 
Denna studie visar att blandprobiotiska produkter inte har bättre effekt än specifika 
stammar vid IBS. Det förefaller vara viktigare vilka stammar som produkterna 
innehåller. Vidare studier krävs för att fastställa detta.  
 
Nyckelord: IBS, probiotika, specifika stammar, blandprobiotika. 
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1. Introduktion 
 
 
1.1 IBS 
 
 
De svenska namnen på Irritable Bowel Syndrome (IBS är) är känslig tarm eller 
funktionella tarmbesvär. Det är ännu inte klarlagt varför vissa personer utvecklar 
sjukdomen och omfattande forskning bedrivs inom området. Ca 10 % av den svenska 
befolkningen beräknas ha IBS. Sjukdomen är vanligare bland kvinnor och börjar oftast i 
30-40 års-åldern.  
 
Typiska symtom vid IBS är gaser och uppkördhet i magen. Buksmärta som lättar efter 
toalettbesök, oregelbundna avföringsvanor, växlande förstoppning och diarré. (1)  
Smärtan kan sitta på olika ställen i mag- och tarmområdet. (2) Den blir ofta värre efter 
födointag och lättar efter toalettbesök. Magen känns uppblåst och ofta blir det värre 
under dagen och bättre under natten när tarmarna inte arbetar. På morgonen brukar 
besvären vara borta och magen känns inte längre så uppsvälld. Avföringen växlar ofta 
mellan lös och hård. Det kan också förekomma enbart diarré eller förstoppning. 
Den ökade känsligheten gäller inte bara tjocktarmen utan kan även innefatta matstrupen 
och magsäcken. Detta kan leda till illamående. Även könsorgan och urinblåsa kan vara 
känsligare än normalt. Detta kan leda till smärta vid samlag och/eller täta toalettbesök. 
 
Hos många patienter förekommer även en rad symtom utanför mag- tarmkanalen 
såsom; depression, spänningshuvudvärk, sömnstörning, ångest, ryggvärk, muskelvärk 
och nedsatt libido. Och varför vissa personer drabbas av IBS vet man med säkerhet inte. 
(3) De faktorer som varit och är mest aktuella vid IBS är etiologiska och patogenetiska. 
Faktorerna kan ligga inom områden som inflammation/infektion, genetik, psykosociala 
miljön och födoämnesintolerans.  Den teori som de flesta omfattar är att orsakerna till 
IBS utgörs av ett samspel mellan olika patogenetiska faktorer och att IBS-patienter har 
sk visceral hypersensitivitet, dvs ökad smärtkänslighet i mag-tarmkanalen. 
 
För att ställa diagnos vid IBS så finns det inga särskilda laboratorietester utan diagnos 
ställs efter noggrann genomgång av patientens symtom och anamnes. (1)  Genom 
blodprover och olika undersökningar, som rektoskopi och koloskopi, kan man utesluta 
andra sjukdomar som cancer, Crohns och Ulceös Colit. Hittar man inga förändringar 
ställs diagnosen IBS. Eftersom IBS inte går att fastställa med laboratoriefynd finns behov 
att ta fram andra diagnoskriterier. (3) Rom III-kriterierna har tagits fram för att 
klassificera symtom vid IBS. Vidare delas IBS-patienter ofta in i olika undergrupper 
baserat på det dominerande avföringsmönstret. IBS med förstoppning, IBS med diarré 
(D-IBS) och IBS med blandform. 
 
Många patienter upplever stor lättnad vid ställd diagnos och vill då inte ha någon 
behandling. (3) Det lugnande beskedet och förklaring till uppkomna symtom är för 
många tillräcklig behandling. Om behandling önskas av patienten bestäms vilket som är 
patientens mest besvärande symtom och då behandlas detta.
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Det finns idag inget läkemedel som botar IBS men flera som kan lindra symtom såsom 
läkemedel som motverkar uppblåsthet (Minifom) och Bulkmedel (Inolaxol) som 
används vid förstoppning. (1) Vid buksmärta kan spasmolytika (tex Papaverin) och 
antidepressiva  läkemedel (tex Cipralex) ha god effekt. 
 
Ett stort intresse finns för s.k. probiotika vid behandling av IBS. Det finns ett hundratal 
studier med inte helt entydiga resultat. 
 
Personer med IBS lär sig lyssna på sin mage och vara uppmärksam på föda som kan 
förvärra symtomen (2). T ex lök, kål, kolsyrade drycker och fet mat. Även stress kan 
förvärra symtomen. 
 
 
1.2 Magens bakterieflora 
 
Den mänskliga tarmfloran ändras under vår livstid. Vi föds bakteriefria och den första 
koloniseringen sker vid första amningen. (4) 
Efter de första två-tre åren sker en stabilisering av tarmfloran men den kommer att 
fortsätta förändras genom livet, beroende på ålder, immunologisk mognad, 
näringsintag och miljöfaktorer. Mellan 1-2 kg beräknas de runt 15 000 olika 
bakeriestammarna  i mage och tarm väga. Det totala antalet bakterieceller är 1014  vilket 
är tio gånger så mkt som antalet kroppsceller. Mikrobiotikans densitet och mångfald 
ökar från magsäcken till ändtarmen.  
 
Mikrobiotikan i mage och tarm metaboliserar polysackarider som i andra fall är 
ickemetaboliserbara och producerar essentiella vitaminer. (4) 
Den reglerar även utvecklingen av villi i tarmen och utvecklingen av det immunologiska 
svaret i tarmen. 
 
 
1.3 Probiotika 
 
Probiotika från grekiskan: (pro=för, bios=liv). (5) Vår relation till probiotika är uråldrig.  
(6) Och den huvudsakliga etableringen av floran har under historisk tid skett genom att 
födan torkades eller fermenterades, dvs maten grävdes ner och den påföljande jäsningen 
med pH-sänkning medförde längre hållbarhet. Det är mycket sannolikt att maten då 
innehöll betydligt större mängd bakterier, både till mängd och till antalet arter, än den 
mat vi äter idag. 
 
När bakterier i modern tid väl kunde identifieras och dessutom kopplas till sjukdom 
började människan bekämpa mikroorganismerna. (6) Den främsta metoden kom att bli 
antibiotika men också desinfektionsmedel och andra bakteriedödande medel, såsom E-
nummer i mat och dryck, disktrasor, munsköljvätskor, tandkräm etc. Den 
grundläggande idén om att den »mikrobfria« människan skulle bli fri från sjukdom 
visade sig dessvärre helt felaktig. 
 
Det har skett en utarmning av den komplexa tarmfloran genom att den naturliga 
påfyllnaden av bakterier via mat och dryck är låg eftersom det mesta vi i dag äter är 
»steriliserat« genom bl a kokning, stekning och pastörisering, liksom att fermenterad 
mat också fallit i glömska. (6) 
 
För att försöka förbättra detta har probiotikakonceptet vuxit fram (6). Det finns ett stort 
antal probiotiska mikroorganismer, bl a laktobakterier, bifidobakterier, streptokocker, 
klostridier, E coli Nissle 1917 och Saccharomyces boulardii. Marknaden
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för dessa produkter är mycket stor, och omsätter mångmiljonbelopp världen över.  
Under utveckling finns också genetiskt modifierade bakterier som kan secernera 
antiinflammatoriska molekyler. 
 

Verkningsmekanismerna för probiotika är ännu ej helt kartlagda  men de viktigaste 
hävdas vara: (7) 

• Immunmodulerande effekter, som mest troligt är kortvariga och övergående  

• Antimikrobiella effekter som inkluderande hämning av patogena bakteriers 
tillväxt/adhesion  

• Förbättring av tarmens barriärfunktion  

• Påverkan på biokemiska intestinala funktioner  

Probiotiska bakterier koloniserar inte tarmen varaktigt utan måste tillföras 
kontinuerligt. Orsaken till detta är att vi har en välfungerande kolonisationsresistens 
som förhindrar oönskade bakterier, bla patogener, att etablera sig.(6) 

På senare år så har det kommit ut en hel del preparat på marknaden, vilka hävdas 
främja mag- och tarm-floran. (8) I livsmedelsbutiker säljs fil, yoghurt och 
juiceprodukter med tillsatta bakteriekulturer. På apotek säljs ett flertal kosttillskott 
med varierande probiotiska bakteriestammar.  

Data från tidigare studier på probiotika vid IBS visar på att olika probiotiska stammar 
verkar på olika sätt och att effekten av en stam inte kan jämföras med effekten av en 
annan stam. (9) Dessa studier framhäver även behovet av att undersöka olika 
stammars individuella effekt vid IBS ytterligare. 

En del probiotika binder till epitel i mucosan och kan enligt teorier producera substanser 
med antibiotiska egenskaper, medan andra tävlar om utrymmet och näring på epitelet 
med andra bakterier och kan på så sätt reducera invasion av patogener. (10) Probiotika 
kan även modulera den gastroimmunologiska miljön genom att ändra den cytokina och 
cellulära miljön och göra den mer antiinflammatorisk. De kan även konvertera 
kolhydrater till korta fettsyror, vilka agerar som näring för epitelceller och påverkar 
tarmmotoliteten. Exakt hur probiotika verkar i mage och tarm är ännu inte fullt klarlagt. 
Mer forskning behövs för att tillfullo förstå probiotikans verkan. (5) 
 
 
1.4 Klassifiering av IBS 

1.4.1 Rom-III kriterierna 

Dessa säger att IBS är en sjukdom med återkommande besvär av smärta eller obehag i 
buken som pågått under minst 3 dagar per månad under de senaste 3 månaderna. De 
första symtomen skall ha dykt upp för minst 6 månader sedan. (11) 

Symtomen skall dessutom uppfylla minst två av följande:  

1.Symtomen lindras av toalettbesök       



 
 

2. När symtomen försämras är det kopplat till en ändrad avföringsfrekvens - dvs. hur 
ofta man behöver gå på toaletten. 

3. När symtomen försämras är det kopplat till en ändrad konsistens på avföringen - till 
exempel diarré/förstoppning 

 
 
 
1.5 Olika metoder för att mäta IBS-symtom vid studier 
 
 
1.5.1 Quality of life-frågeformulär (QQL) 
 
QQL-questionary  är ett frågeformulär innehållande 34 frågor inom 8 domäner och har 
hög reliabilitet och validitet. Kroppsuppfattning och undvikande av mat är psykiska 
QQL-komponenter, medan dysfori, påverkan på aktiviteter, oro för hälsan, social 
påverkan, sexualitet och relationer är mentala komponenter. (10) 
 
1.5.2 IBS-Severity scoring system (IBS-SSS) 
 
Är ett självadministrerande frågeformulär som består av: (1) två delar som tar upp 
magsmärtor och uppkördhet (där man svarar ja eller nej); (2) fyra analoga skalor där 
man skattar intensiteten av smärta, uppkördhet, lättnad efter tömning och påverkan på 
generella QQL-symtom.; och (3) antalet dagar som man påverkats av dessa symtom de 
10 närmast dagarna. Det ger en kvantitativ poängskala från 0-500 där man kan gradera 
patienternas symtom från milda till mkt svåra (13). 
 
1.5.3 GIOLI 
 
Är ett sätt att validera livskvalité relaterad till gastrointensinala sjukdomar. GIOLI-
frågeformuläret inkluderar 36 frågor om symtom, fysisk status, känslor, social 
dysfunktion, och effekt av medicinsk behandling (13). 
 
1.5.4 Likert Scale 
 
En sjugradig skala där patienterna får uppskatta sina symtom: Tarmsmärta/obehag, 
spänning/uppkördhet, tarmmotolitet, från 0 ( inga), 1 (mkt milda), 2 (milda), 3 
(moderata), 4 (starka), 5 ( mkt starka), till 6 (otolererbara). (14) 
 
1.5.5 HAD Scale 
 
En skala där symtom som ångest, oro och depression uppskattas. Ju lägre HAD-poäng 
desto lägre depression och orosnivå. (13) 
 
1.5.6 VAS-skalan 
 
En 10 gradig skala där patienterna får skatta symtomen: Magsmärtor, uppblåsthet, 
känsla av att inte ha tömt tarmen från 0 (inga symtom) till 10 (otolererbara symtom). 
(10) VAS-skalan  konverteras i vissa studier om till en fyrgradig skala från 0 (ingen 
smärta, VAS=0) till 3 (mkt svår smärta, VAS= 8-10) 



 

5 
 

 
 

 
2. Syfte 

 
IBS är en sjukdom där det idag inte finns någon effektiv medicinsk behandling.  
Syfte med denna studien är att undersöka om probiotika har positiv verkan vid IBS. 
Följande frågeställningar kommer att behandlas: 
 
1.  Finns det skillnader i effekt vid behandling med olika bakteriestammar? 
2. Har blandprobiotika bättre effekt än specifika stammar? 
 
 
 
 
 

3. Metod 
 
 
Denna litteraturstudie som berör probiotika och IBS baseras på artiklar som erhölls 
genom sökning i den medicinska databasen PubMed. Resultaten i denna studie baseras 
på 8 originalartiklar från de senaste 5 åren. Sökningen av artiklar gjordes mellan 2014-
01-22 – 2014-02-01. 
 
Sökningen gjordes i PubMed: 
(Mesh term): ”Irritable bowel syndrome” AND (Mesh term) ”Probiotics”  
Med begränsningarna: 
 ”Kliniska prövningar”, ”publicerad de senaste 5 åren” och ”full text-artiklar”.  
 
Sökningarna resulterade i ett utfall på 25 artiklar och av dessa uppfyllde 11 st kriterierna 
att de var randomiserade, dubbelblindade och kontrollerade mot placebo. Dessa 11 
artiklar har tagits med i denna litteraturstudie. 
 
Till bakgrundsmaterial har information hämtats från bl.a. 1177.se, magochtarm.se och 
litteratur som berör olika mag- och tarmsjukdomar. 
 

 
 

4. Resultat 
 
 
 
4.1 Effekt av specifika  stammar 
 
 
 
4.1.1 Clinical trial: Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) improves 
symtoms of irritable bowel syndrome (10) 
 
 
I denna stora franska randomiserade, dubbelblindade och parallelldesignade studie från 
2011 med 214 IBS-patienter studerades under 4 veckor effekten av  
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en specifik probiotisk stam vs placebo på IBS-symotom. Den stam som testades var 
Lactobacillus plantarum 299 i en mängd av 1x109  CFU (Colony Forming Units) per dag. 
 
Det primära syftet var att studera effekten av behandling med bakteriestammen 
Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) på frekvensen av perioder med magsmärtor, 
uppblåsthet och känslan av att inte tömt tarmen tillräckligt hos IBS patienter et. Både 
test- och placeboprodukten hade samma smak och utformning och båda var 
specialproducerade för just denna studie. 
Behandlingsperioden sträckte sig under 4 veckor med tre uppföljningsbesök med en 
veckas intervall.  
 
Testpersonerna fick skatta sina symtom enligt VAS-skalan (1-10 som konverterades till 
en fyrgradig skala från 0 (ingen smärta, VAS=0) till 3 (mkt svår smärta, VAS= 8-10)  
Uppskattningarna rapporterades in av testpersonerna varje vecka (Fig 1). 

 

 
  
Figur1: Uppskattad smärta hos patienter med IBS vid behandling med Lactobacillus plantarum 299 i en 
mängd av 1x109  CFU per dag.  Graden av smärta bedömdes efter en konverterad VAS-skala, där 0= ingen 
smärta och 3 =mkt svår smärta.  En jämförelse mellan placebo (blå staplar)- och probiotikagrupp (röda 
staplar) under 4 veckor redovisas.  Omarbetad figur från studie (10) 

 
 
Efter 4 veckor uppskattade 78 % av probiotikagruppen att behandlingen fungerade bra 
eller utmärkt vs 8,1 % av placebogruppen (p<0,001) (Fig. 2). Tydligast förbättring sågs 
på symtomen magsmärtor och gasbildning. 
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Figur2:  IBS patienters uppskattning av  behandlingen med Lactobacillus plantarum 299  efter 4 veckor. 
Efter 4 veckor uppskattade 78 % av probiotikagruppen behandlingen som  bra eller utmärkt vs 8,1 % av 
placebogruppen (p<0,001). Omarbetad figur från studie (10). 
 
 

Författarnas slutsats av studien var att L. plantarum gav effektiv symtomlindring vid 
IBS, särskilt av symtomen magsmärtor och uppblåsthet. 
 
 
 
4.1.2 A Randomized Double-blind, Placebo-controlled Multicenter Trial of 
Saccharomyces boulardii in Irritable Bowel Syndrome (15) 
 
I en koreansk randomiserad och placebokontrollerad studie från 2010 med 67 patienter 
med D-IBS eller IBS i blandform uppfyllande ROM-II-kriterierna studerades effekten av  
probiotikastammen  Saccharomyces boulardii i en mängd av 2 x 1011 under 4 veckor vs 
placebo.   
 
Syftet med studien var att studera probiotikastammens eventuella effekt att förbättra 
livskvalitén  och lindra symtom  för personer med D-IBS och IBS i blandform. Män och 
kvinnor i åldrarna 20 till 65 år rekryterades. De delades in i en probiotikagrupp och en 
placebogrupp. Testet utfördes under 4 veckor. 
Testpersonerna fick fylla i IBS-QQL-frågeformulär i början och i slutet av testperioden. 
IBS-relaterade symtom, frekvens av tarmrörelser, avföringskonsistens noterades 
dagligen enligt Likert-skalan och dessa resultat rapporterades in varje vecka. 

 
Den sammantagna förbättringen i IBS-QQL var högre i probiotikagruppen jämfört med 
placebogruppen (15,7% vs 7,0%). Alla åtta punkter i IBS-QQL var signifikant förbättrade 
i probiotikagruppen, medan endast upplevelsen av sjukdom och oron över hälsan 
minskade i placebogruppen. Konklusionen blev att S. boulardii förbättrade IBS-QQL 
bättre än placebo men var inte bättre än placebo på enstaka symtom vid D-IBS och IBS i 
blandform (Fig.3). 
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Figur3:  Förändring i % av skattad QQl hos testpersoner som behandlas med Saccharomyces boulardii  i 
en mängd av 2x1011 per dag. Alla åtta punkter i IBS-QQL var signifikant förbättrade i probiotikagruppen, 
medan endast upplevelsen av sjukdom och oron över hälsan minskade i placebogruppen. Omarbetad efter 
referens (15) 

 
Författarnas sammanfattning av studien var att S. boulardii förbättrade IBS-QQL bättre 
än placebo men att probiotikastammen inte kan förväntas förbättra enstaka specifika 
symtom. 
 
 
 
 
 
4.1.3 Efficacy and safety profile of LCR35 complete freeze-dried culture in 
irritable bowel syndrome: A randomized, double-blind study (16) 
 
I en fransk randomiserad, dubbelblindad studie med 50 IBS patienter uppfyllande ROM 
II-kriterierna fick en grupp probiotika och en grupp placebo under 4 veckor.  
 
Syftet med studien var att studera effekten av probiotikastammen Lactobacillus 
rhamnosus LCR35  i en mängd av 6x108 CFU per dag på patienter med IBS-symtom. 
Patienterna fick antingen probiotikastammen eller placebo under 4 veckor. 
Testpersonerna fick fylla i ”IBS-severity scoring system”-formulär före, direkt efter och 
2 veckor efter testperioden. De fick även fylla i GIOLI-frågeformulär och HAD-
frågeformulär före och efter tesperioden. 
 
I båda grupperna skedde en förbättring av IBS-symtomen, men ingen statistiskt 
signifikant skillnad kunde påvisas mellan grupperna. Behandling med 
probiotikastammen gav 25 % minskning av symtom efter 4 veckor medan placebo gav 15 
% minskning av symtom efter 6 veckor. En viss klinisk förbättring i symtom såg man på 
D-IBS patienter efter 3 veckor. (-37 % vs -3 %) för placebo . Konklusionen blev att LCR35 
kan ha viss effekt i förbättring av symtom vid patienter med D-IBS (Fig. 4). 
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Figur4: Minskning av IBS-symtom bland D-IBS-patienter vid behandling med Lactobacillus rhamnosus 
LCR35  i en mängd av 6x10 CFU  per dag efter 2-3 veckor, resp 3-4 veckor. En viss klinisk förbättring i 
symtom påvisades på D-IBS patienter efter 3 veckor. (-37 % vs -3 %) jämfört med placebo. Omarbetad figur 
från studie (16). 
 

 
 
4.1.4 Randomised clinical trial: Bifidobacterium bifidum MIMBb75 
significantly alleviates irritable bowel syndrome and improves quality of life 
– a double-blind placebo-controlled study (17) 
 
I en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad studie från 2011 med 122 IBS- 
patienter fick en grupp probiotikastammen Bifidobacterium bifidum MIMBb75  1x 109 
CFU i en daglig dos och den andra gruppen placebo under 8 veckor. Det primära syftet 
med studien var att studera den generella förändringen av IBS-symtom vid probiotika vs 
placebo. 
 

 Testpersonerna fick dagligen skatta IBS-symtom enligt 7-gradig ”Likert scale” 

 Frågor ang. den allmänna livskvalitén svarades på före och efter behandling 
 
Testpersonerna skattade sina IBS-symtom enligt Likert-skalan enligt nedan diagram 
som jämför generell uppskattning av IBS-symtom mellan placebo-och probiotikagrupp 
under testperioden (Fig. 5). 
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Figur5: Diagrammet jämför generell uppskattning av IBS-symtom enligt Likert-skalan mellan placebo-och 
probiotikagrupp under den åtta veckor långa testperioden. Probiotikagruppen behandlades med 
Bifidobacterium bifidum MIMBb75 1x 109 CFU per dag. Omarbetad figur från studie (17). 
 
 

 
Författarna menar att probiotikan har fördelaktig verkan generellt vid IBS och dess 
symtom som magsmärta, uppblåsthet och matsmältningsbesvär jämfört med placebo. I 
slutet av studien rapporterades en sammantagen förbättring på 47 % av tesptersonerna 
i probiotikagruppen vs 11 % av personerna i placebogruppen (p= 0,0001) (Fig.6). 
 
 

 
Figur6: Adekvat förbättring av IBS-symtom hos placebo-och probiotikagrupp efter avslutad testperiod 
resp. efter avslutad studie. Probiotikagruppen behandlades med Bifidobacterium bifidum MIMBb75 1x 109 
i en daglig dos. Omarbetad figur från studie (17). 
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4.2 Studier med blandad probiotika 
 
4.2.1 Probiotic Bacteria Lactobacillus acidophilus NCFM and 
Bifidobacterium lactis Bi-07 Versus Placebo for the symtoms of Bloating in 
Patients With Functional Bowel Disorders (13) 
 
I en amerikansk randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad studie från 2010 
med 60 testpersoner studerades två probiotiska stammar mot  placebo.  
 
Syftet med studien var att studera den kliniska effekten av två probiotiska stammar, 
Lactobacillus acidophilus NCFM och Bifidobacterium lactis Bi-07 I en mängd av 2 x 
1011CFU per dag vid Functional Bowel Disorders jämfört med placebo under en 
testperiod på 8 veckor. De primära syftet med studien var att studera eventuell allmän 
förbättring av gastrointestinala symtom och undersöka testpersonernas uppskattning av 
behandlingen. Andra syften var mäta förändring av symtom, välmående och livskvalité. 
 
Testpersonerna fick vid fyra tillfällen under testperioden  fylla i IBS-QQL-frågeformulär 
och Likertskalan-frågeformulär.   
 
På symtomet gasbildning sågs en signifikant skillnad mellan grupperna. Efter 8 veckor 
var uppskattningen av svårigheten av gasbildning, enligt den 7-gradiga Likert-skalan, 
4,26 i probiotikagruppen och 5,84 i placebogruppen. Övriga symtom visade på 
förbättring men ingen skillnad mellan grupperna (Fig. 7). 
 

 
Figur7: Uppskattning av uppblåsthet enligt Likertskalan melllan placebo-och probiotikagrupp under 
testperioden. Probiotikagruppen behandlades med probiotikastammarna Lactobacillus acidophilus NVFM 
och Bifidobacterium lactis Bi-07 i en mängd av 2 x 1011 CFU per dag under 8 veckor. 
Efter 8 veckor var uppskattningen  av svårigheten på gasbildning enligt den 7-gradiga Likert-skalan  4,26 i 
probiotikagruppen vs 5,84 i placebogruppen.  Omarbetad från referens (13). 
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Författarnas slutsats av studien var att Lactobacillus acidophilus NCFM and 
Bifidobacterium lactis Bi-07 visade ingen signifikant förbättring av allmänna GI-
symtom  bland testpersonerna. Däremot visar studien på en viss effekt vid uppblåsthet 
hos personer med BFD. 
 
 
 
4.2.2 A randomised controlled trial of a probiotic ”functional food” in the 
management of irritable bowel syndrome (8) 
     
I en brittisk studie från 2013 undersöktes effekten av tillsatt probiotika i livsmedel på 
IBS.  Produkten var en kommersiell tillgänglig fermenterad produkt innehållande de tre 
probiotiska stammarna Bifidobacterium lactis, Strectococcus thermopilus och 
Lactobacillus bulgaris 1.25 x 1010 CFU 2 ggr/dag 
 
I den randomiserade, dubbelblindade studien  undersöktes probiotika vs icke probiotika 
på IBS-patienter (IBS med  förstoppning och IBS med blandproblematik) som alla 
uppfyllde ROM III-kriterierna.  
De 179 personer i åldrarna 18-65 randomiserades. Av dessa fullföljde 76 personer studien 
och dokumenterades dagligen. 
 

 antal tarmtömningar, avföringskonstistens (enligt ”The Bristol stool scale) och 
svårigheter i tarmrörelser (enligt en 5-gradig skala som sträcker sig från ingen 
svårighet till extrema svårigheter). 

  den subjektivt upplevelsen av IBS (Anser du att du har adekvat förbättring i dina 
IBS-symtom?)  

 individuella symtom av uppblåsthet, smärta, gaser (en 6-skalig skala från 0 (inga 
symtom) till 6 (extremt mkt symtom) 

 
Inrapporteringen skedde efter 4, 8 och 12 veckor.  
 
Tabell1: Jämförelse av subjektiv uppskattning av IBS-symtom mellan försökspersoner i en  probiotisk 
grupp  med försökspersoner i en placebogrupp vid vecka 4, 8 och 12. Vecka12 uppgav 45,8 % i 
probiotikagruppen vs 75,8 % i placebogruppen adekvat förbättring (p=0,004).  Probiotikagruppen 
behandlades med Bifidobacterium lactis, S thermopilus och L. bulgaris 1.25 x 10 (upphöjt till 10) 2 ggr/dag. 
Omarbetad figur från studie (8). 
 

 

Subjetiv global 
uppskattning 
av symtom 

Aktiv 
produkt 
% (n) 

Placebo Skillnad 
mellan 
grupperna 

P-värde 

     

v.4 
 
v.8 
 
v.12 

56,7 (60) 
 
46,2 (52) 
 
45,8 (48) 

53,1 (49) 
 
68,3 (42) 
 
75,8 (33) 

3,61 
 
22,1 
 
29,9 

0,707 
 
0,027 
 
0,004 
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Enligt denna studie upplevde de flesta deltagarna förbättringar av IBS-symtom men att 
i kontrast mot förväntat resultat  var större förbättring i placebogruppen än i  
probiotikagruppen.  
 
 
 
 
 
4.2.3 Effects of probiotic fermented milk on symtoms and intestinal flora 
in patients with irritable bowel syndrome: A randomized, place-kontrolled 
trial (14) 
 
 
I en randomiserad dubbelblindad dansk studie från 2010 med 42 deltagande IBS-
patienter uppfyllande ROM II-kriterierna fick en grupp under en tidsperiod på 8 veckor 
dagligen dricka 500 ml fermenterad mjölk innehållande bakterierna L. bulgaris och S. 
thermophilus, stammarna L. paracasei ssp paracasei F19, L. acidophilus La5 och B. 
lactis Bb12 i en mängd av 5x 107 CFU/ml medan placebogruppen fick dricka 500 ml 
acidofierad mjölk. Symtomen inrapporterades varje vecka enligt en validerad 
symtomskala (IBS-SSI). Det primära syftet med studien var att mäta adekvat 
symtomförbättring hos IBS-patienter. I tillägg mättes i slutet av studien testpersonernas 
avföring för att avgöra hur probiotikan överlever i tarmen. 
Den aktiva produkten och placebo tappades i identiska förpackningar och med samma 
smak. Testpersonerna fick direktionerna att dagligen dricka 500 ml yoghurt delat på två 
tillfällen med ca 12 timmars intervall. 
 
 
Under den 8 veckor långa testperioden förbättrades symtomen men man kunde inte se 
någon signifikant skillnad mellan probiotikagruppen och placebogruppen. (Fig 8) 
 
 

 
 
 
Figur8: Jämförelse av adekvat förbättring av IBS-symtom mellan placebo-och probiotikagrupp. Under den 
8 veckor långa testperioden förbättrades symtomen men ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan 
grupperna. Probiotikagruppen behandlades med 5x 107  CFU/ml, totalt 500 ml per dag, av bakterierna L. 
bulgaris och S. thermophilus, stammarna Lactobacillus paracasei ssp paracasei F19, Lactobacillus 
acidophilus La5 och Bifidobacterium lactis Bb12, 5x 107 CFU/ml. Omarbetad figur från studie (14). 
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Författarnas slutsats var att det förelåg ingen skillnad i förbättring av symtom mellan 
mjölken med fermenterad probiotika och den acidifierade mjölken. 
 
 
 
 
4.2.4 The effect of a Multispecies Probiotic Mixture on the Symtoms and 
Fecal Microbiota in Diarrhea-dominant Irritable bowel syndrome (11) 
 
 
I en koreansk randomiserad dubbelblindad studie från 2011 med 50 deltagande D-IBS-
patienter, uppfyllande ROM III-kriterierna, fick hälften en probiotisk mixtur med 7 olika 
probiotiska stammar Lactobacillus acidophilus, Lactobacilus plantarum, Lactobacillus 
rhamnosus, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium lactis, Bifidobacteium ligum och 
Streptococcus thermophilus) 1 x 1010 CFU  per dag. Den andra halvan fick placebo. Studien 
fortlöpte under 10 veckor. Det primära syftet med studien var att mäta adekvat 
förbättring generellt av IBS-symtom. Försökspersonerna  rapporterade (IBS-QQL) in 
varje vecka. Även effekten av individuella symtom, avföringsmönster och IBS-livskvalite 
mättes. Avföring mättes för att fastställa hur probiotikan överlevde i tarmen. 
 

 
Adekvat förbättring av IBS-symtom rapporterades generellt oftare i probiotikagruppen 
än i placebo (48% vs 12%). Resultaten visade en generell förbättring av IBS-symtom (Fig. 
9). Avföringskonsistensen förbättrades signifikant i probiotikagruppen. Livskvalitén vid 
IBS rapporterades som något högre i probitikagruppen vs placebogruppen. Vid en 
jämförelse av individuella symtom mellan grupperna kunde signifikant skillnad påvisas. 
 
 

 
 
Figur9: Jämförelse av adekvat förbättring av IBS-symtom mellan placebo- och probiotikagruppen under 
en 10 veckor lång testperiod. Resultaten visar en generella förbättringen av IBS-symtom i probiotika 
gruppen. Probiotikagruppen behandlades med Lactobacillus acidophilus, Lactobacilus plantarum, 
Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium lactis, Bifidobacteium ligum och 
Streptococcus thermophilus 1 x 1010 CFU per dag. Omarbetad figur från studie (11). 
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Författarnas slutsats av studien var att probiotikamixen visade sig vara effektivare än 
placebo vad gällde allmän adekvat förbättring av IBS-symtom och förbättring av 
avföringskonsistens på D-IBS-patienter. Ingen förbättring på individuella symtom sågs 
dock. 
 
 
 
 

5. Diskussion 
 
 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om det finns skillnader i effekt vid 
behandling av IBS med olika bakteriestammar och om blandprobiotika har bättre effekt 
än specifika stammar. 
 
Patienter med IBS är generellt intresserade av vilken roll dieten har i deras sjukdomsbild 
(10). Patienter framhäver ofta att deras IBS-symtom härleds till olika födoämnen och 
undersökningar visar att 60-70 % av patienter med IBS är av den uppfattningen att deras 
symtom härleds till överkänslighet av vissa födoämnen. Därför finns det ett stort intresse 
för probiotiska produkter. 
 
Produkter som innehåller probiotika är väl representerade i mejerihyllorna och omsätter 
stora summor världen över. Intresset för dessa produkter har vuxit närmast lavinartat 
och företagen hävdar att de har hälsofrämjande egenskaper på såväl mag- och tarmflora 
som immunologin och det allmänna välbefinnandet. 
 
I Sverige uppger sällan tillverkarna av dessa probiotiska produkter det faktiska antalet 
bakterier i produkten på förpackningen och antalet bakterier varierar stort och kan ofta 
vara mycket lägre än vad som angivits. Det väntas komma nya EU-regler, som kräver att 
producenten noggrannare redovisar antalet bakterier korrekt. (6) 
 
Effektiviteten av probiotika är synnerligen ”stam-specifik” vad gäller att kunna förbättra 
IBS- symtom. (16) Probiotikans förmåga att kunna fästa vid intestinala epitelceller spelar 
här en avgörande roll då det gäller att förbättra IBS-symtom. Därför är det av stort 
intresse att utföra studier där olika probiotiska stammar testas och värderas mot 
varandra. 
 
De studier som undersökte enskilda probiotiska stammar visade varierande resultat. Den 
studie som visade bäst resultat var  (10) där 78 % av probiotikagruppen uppskattade 4 
veckors behandling som utmärkt eller bra mot 8,1 % i placebogruppen. Skillnaden i 
resultat mellan probiotika och placebo var mkt större mellan hur patienterna 
uppskattade behandlingen och  skillnaden i magsmärtor. Det kan tyda på att probiotikan 
hade bättre effekt på symtomen uppblåsthet och känslan av att inte ha tömt tarmen. 
Testperioden var relativt kort, endast fyra veckor. Det hade varit intressant att se hur en 
längre testperiod hade påverkat resultatet.  
 
 
Studie (17) som studerade generella symptom vid IBS visade på 47% adekvat förbättring 
av IBS-symtom i probiotika-gruppen mot 21 % i placebogruppen efter 8 veckor. 
Resultatet indikerade en tydlig skillnad mellan probiotika och placebo. Studien var inte 
tillräckligt stor för att dela in testpersonerna i subgrupper. Detta hade varit intressant 
för att se om det förelåg någon skillnad i resultat mellan subgrupperna. 
 



 
 

Studie (15) visade på en förbättring för probiotikagruppen på 15,6 % vs 7 % i placebo. 
Resultatet visar ingen stor procentuell skillnad men ändock en förbättring. 
 
 
Studie (16) visade ingen skillnad i effekt på symptom för IBS-patienter med undantag för 
D-IBS-patienter där en minskning med på 37%  av IBS-symptom  efter 3 veckors 
behandling kunde påvisas. Motsvarande minskning var 3 % för placebogruppen.  
 
Enligt en teori kan en bidragande orsak till IBS vara en rubbad mag- och tarmflora. Detta 
kan resultera i malabsorbtion av gallsyror i tarmen och bidra till ökad vätske- och 
mukossekretion, vilket kan leda till diarré. Lactobacillus och Bifidobacterium är 
bakterier som är involverade i konjunktionen av gallsyror. Om en mindre mängd av dessa 
syror når tjocktarmen  leder det till en minskning av diarré. (18) Det skulle kunna 
förklara varför D-IBS-patienterna upplevde förbättring och inte de andra subgrupperna. 
 
 
I två av fyra studier på blandprobiotika visade  de probiotiska produkterna ingen eller till 
och med sämre effekt än placebo. I studie (8) studerades effekten av 
probiotikabehandling under 12 veckor av patienter med IBS med förstoppning och 
bland-IBS. Resultaten  visade att placebo gav bättre effekt än probiotika. I den andra 
studien (14) visade probiotika och placebo ungefär samma effekt. I den studien  var 
placeboprodukten en acidifierad mjölkprodukt. Det kan diskuteras huruvida den 
acidifierade produkten kan ha god effekt vid IBS eller om den enbart fungerar som 
placebo. Vidare kan intaget av 500 ml mjölkprodukt dagligen lett till att annan föda 
uteslutits som i sin tur kan ha påverkat resultatet. 
 
Den tredje studien (13) visade på förbättring för probiotikagruppen vs placebo på 
symtomen gasbildning/uppblåsthet med en skattning av symtom på 4,26 i 
probiotikagruppen vs 5,84. Ingen signifikant skillnad på övriga symtom. 
 
I den fjärde studien (11) studerades effekten av blandprobiotika på D-IBS-patienter. 
Resultaten visade en  förbättring på 48% för probiotikagruppen mot 12 % förbättring på 
adekvata IBS-symtom för placebogruppen. Det som skiljer denna studie från de två 
tidigare är att det bara var D-IBS-patienter som deltog och att det vid två första studierna 
testades tre probiotiska stammar mot 7 olika probiotiska stammar i den fjärde studien. 
Det hade varit intressant med en studie på denna probiotikamix som tagit med alla IBS-
subgrupper. 
 
Ett observandum vad gäller denna litteraturstudie är att studierna till viss del är 
utformade på olika vis och resultaten redovisas till viss del olika. En del studier studerar 
vissa symtom. En del studier utesluter vissa subgrupper och studierna är utförda i olika 
delar av världen. Den naturliga mag- och tarmfloran skiljer sig åt i olika delar av världen 
och då är det troligt att även behovet och påverkan av olika probiotiska stammar också 
slår olika.  
Vidare skiljer det sig en del vad gäller mängden probiotika i dessa studier. Fler studier 
som jämför probiotika i olika doser på IBS-patienter skulle vara intressant att följa. 
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6.  Slutsats 
 
 
Den enstaka probiotikastammen Lactobacillus plantarum visade bäst resultat i denna 
litteraturstudie. Därefter kom probiotikastammen B. bifidum MIMBb75 med ett relativt 
bra resultat vs placebo. Övriga två studier på enstaka stammar visade betydligt sämre 
resultat.  Enligt denna litteraturstudie finns det skillnad i effekt mellan olika probiotiska 
stammar.  Ännu fler studier krävs för att med säkerhet fastställa detta. Även fler studier 
där enstaka stammar testas på enstaka subgrupper med IBS är önskvärda för att dra 
slutsatser om probiotikan verkar bättre för vissa subgrupper. 
 
Bland blandprobiotikan så visade studien med flest stammar, 7 st olika probiotiska 
stammar, bäst resultat. Det var även den enda av blandprobiotikaprodukterna som 
innehöll just probioitikastammen L. plantarum som visade bäst resultat bland specifika 
stammar enligt ovan. Värt att notera är att studien enbart innefattade D-IBS-patienter.  
 
Vid jämförelse mellan specifika stammar och blandprobiotika så visade tre av fyra 
studier på specifika stammar probiotikan bättre resultat än placebo. Om än i varierande 
resultat. I den fjärde studien så visade probiotikan bättre resultat enbart på D-IBS-
patienter 
I enbart en av fyra studier på blandprobiotika så visade probiotikan bättre resultat än 
placebo. I två av studierna så visade probiotikan samma eller sämre resultat än placebo. 
I den fjärde studien så visade probiotikan bättre resultat än placebo men enbart på 
symtomet gasbildning/uppblåsthet. 
 
Enligt denna studie tyder resultatet på att blandprobiotiska produkter inte har bättre 
effekt än specifika stammar vid IBS. Det förefaller vara viktigare vilka stammar som 
produkterna innehåller. Vidare studier krävs för att fastställa detta. 
 
 
 
 

7. Tackord 
 
Ett stort tack till min handledare Martin Burman som kommit med råd och tips om hur 
detta arbete kan förbättras. Vill även tacka min familj för visat stöd under detta arbete. 
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