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Sammanfattning Probiotika, nyttiga bakterier som är välgörande för 
människan, förekommer allt mer i olika produkter riktade till 
små barn – alltifrån droppar och kapslar till 
modersmjölksersättningar och grötar. Inom barnhälsovården 
saknar barnsjuksköterskan/ distriktssköterskan vägledning 
och riktlinjer angående probiotika i små barns kost. Syftet 
med litteraturstudien var att undersöka evidens angående 
probiotikas hälsoeffekter i preventivt syfte på friska små 
barn. Metoden var en litteraturstudie baserad på 20 
vetenskapliga artiklar. Analysen resulterade i att probiotika 
var säkert att ge till friska små barn. Samtliga studier gav 
enhetligt resultat, att inga nackdelar fanns med att ge små 
barn probiotika. Inga negativa hälsoeffekter med probiotika 
kom fram i denna litteraturstudie. Positiva hälsoeffekter av 
stor betydelse fick barn som erhållit probiotika vid kolik, då 
snabb lindring inom en vecka framkom. Ett övervägande 
positivt resultat sågs vid användning av probiotika till små 
barn för att förebygga eksem. Probiotika minskade även 
frånvaron från dagis då infektionssjukdomar minskade hos 
barnen. Antibiotikaförskrivningen sjönk också hos de 
förskolebarn som fått probiotika. Probiotikas positiva 
hälsoeffekter kan användas till rådgivning och 
rekommenderas till små barn av barnsjuksköterskan/ 
distriktssköterskan inom barnhälsovården. Fördjupad 
forskning är önskvärd då utökad eller kombinationer av flera 
probiotiska bakteriestammar kan ge utökade hälsoeffekter.
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Abstract Probiotics, beneficial and useful bacterias for the human 
body, occur more often in different products targeted to small 
children – in everything from drops and capsules to formula 
and porridge. Within the child health care, the pediatric- and 
the district nurse lacks guidance and guidelines concerning 
probiotics in small children's diet. The aim with the literature 
review was to examine evidence concerning probiotics health 
effects in prevention, in small children. The method was a 
literature review based on 20 scientific articles. The analysis 
resulted in that probiotics were safe to give to healthy small 
children. All studies gave uniformly results and showed no 
disadvantages with giving small children probiotics. No 
negative health effects were detected in this literature review. 
Positive health effects of great importance have shown be 
beneficial within treatment of colic with probiotics given to 
infants since relief occurred within a week. A predominately 
positive result was seen in use of probiotics to small children 
in order to prevent eczemas came to light. Probiotics also 
decreased absence from day care centers since infection 
diseases were reduced among the children. Antibiotic 
prescriptions also decreased when probiotics were used to 
pre-school children. The positive health effects of probiotics 
can be used for health recommendations to small children 
within the child health care by the pediatric- and the district 
nurse. Extended research is desirable since increased or and 
combinations of several probiotic bacterium stutters can give 
increased health effects. 
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Inledning

Probiotikas och prebiotikas hälsobringande effekt har uppmärksammats med stort och 
ökat intresse de senaste åren. Producenternas marknadsföring är intensiv vad det gäller 
probiotikas fördelar för hälsan. Enligt World Health Organisation (WHO) är probiotika 
levande mikroskopiska organismer som är välgörande för hälsan när de intas i tillräcklig 
mängd. Det är bakterier som är lika eller liknande de bakterier som redan finns i 
tarmfloran. Vanligaste probiotikan är laktobaciller och bifidobakterier. Prebiotika är 
kostkomponenter som kan påverka grovtarmens mikroflora i gynnsam riktning genom 
att stimulera tillväxten av bifidobakterier och laktobaciller. Exempel på prebiotika är 
frukto- och galakto- oligosackarider som finns naturligt i exempelvis baljväxter (Food 
and Agriculture Organisation of the United Nations [FAO]/ WHO, 2001). 

Till barnavårdscentralen (BVC) kommer föräldrar med sina barn för hälsokontroller och 
rådgivning. Barnsjuksköterskan/ distriktssköterskan möter föräldrar som har 
uppmärksammat påståenden om probiotikas hälsoeffekter och vill ha rekommendationer 
om hur och när det kan användas. 

Enligt Socialstyrelsen vilar sjuksköterskans omvårdnad på vetenskap och beprövad 
erfarenhet och syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, 
återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov 
(SOSFS 1993:17). 

Barnmatsproducenter erbjuder produkter innehållande probiotika för att förebygga och 
lindra olika hälsoproblem såsom kolik och oroliga magar. Utbudet i handeln och på 
apotek varierar från droppar med probiotika till modersmjölksersättningar och grötar 
med tillsats av probiotika. Inom barnhälsovården saknas rekommendationer angående 
probiotika för barn och likaså på livsmedelsverket finns det ej några riktlinjer. I 
verksamhetsberättelsen från expertgruppen för pediatrisk nutrition omnämns att 
probiotika har diskuteras men ännu finns inga generella riktlinjer (Swedish Committee 
on Pediatric Nutrition, 2007). Industrin växer fortare än vad forskningen inom detta 
område hinner med att undersöka och dokumentera eventuella hälsoeffekter (AGA, 
2009). Noggrann undersökning efterlyses för de här produkterna som rekommenderas 
till barn (Young & Huffman, 2003). 

Bakgrund

I Sverige är BVC som tillhör barnhälsovården en väl etablerad institution som besöks i 
stort sett av alla barn, från nyfödda och upp till och med sex års ålder. Barnhälsovårdens 
målsättning är att minska dödlighet, sjuklighet och handikapp bland barn, minska 
skadlig påfrestning på föräldrar och barn samt att stödja och aktivera föräldrar i deras 
föräldraskap och härigenom skapa gynnsamma betingelser för barnen. Inom 
barnhälsovården finns möjligheter att påverka livsstilsfaktorer som ska främja hälsa 
fram i vuxen ålder. Rådgivning och stöd måste ofta individualiseras utifrån barnets och 
familjens behov och ska vara kunskapsbaserad och stödjas på forskningsrön. 
Barnhälsovården ska arbeta primär- och sekundärpreventivt och ur ett 
folkhälsoperspektiv (Aurelius & Blennow, 2007). Primärprevention innebär insatser för 
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tidig upptäckt av ohälsa och/ eller riskbeteende, ett första steg av förebyggande innan 
problem uppstår. Sekundärprevention innebär insatser för att förhindra fortsatt förlopp 
mot ohälsa och sjukdom samt för att förhindra allvarliga konsekvenser av redan 
etablerad sjukdom (Pellmer & Wramner, 2007; Ewles & Simnett, 2005). I 
barnhälsovården är barnsjuksköterskan/ distriktssköterskan en nyckelperson då hon/ han 
utför största delen av arbetsuppgifterna med bland annat hälsoövervakning. 
Hälsoövervakning syftar till att minska väsentliga hälsoproblem, ge behovsanpassad 
service, stöd och vård till föräldrar och barn. Barnsjuksköterskan/ distriktssköterskan 
ska uppmärksamma och förebygga förhållanden i närmiljö och samhälle som kan hota 
barns hälsa (Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom 
barnhälsovården, 2007). Huvudmål och delmål för barnhälsovården är beskrivna i 
Socialstyrelsens Allmänna Råd 1991:8. 

Ordet probiotika betyder för livet på grekiska (Scherezenmeir & de Vrese, 2001). 
Plinius lär år 76 f Kr. ha rekommenderat fermenterade mjölkprodukter som bot av mag- 
och tarminfektioner. Fermentering är en konserveringsmetod som innebär att maten 
bevaras med hjälp av mjölksyrebildande bakterier genom jäsning. I början av 1900-talet 
observerade den ryskfödde Eli Metchnikoff vilken positiv roll vissa utvalda bakterier 
kunde ha. För sitt arbete på Pasteurinstitutet fick han sedermera Nobelpriset (Benno, 
Ernberg, Marcus, Midtvedt, Möllby, et al., 2008; Parracho, McCartney, Gibson, 2007; 
FAO/WHO, 2001). Konsumtionen av nyttiga bakterier minskade drastiskt efter det att 
kylskåpet introducerades och därigenom minskade behovet av syrad mat som 
konserveringsmetod (West, 2008).

År 1965 introducerades termen probiotika av Lilly och Stillwell. Enligt WHO:s 
definition är probiotika levande mikroorganismer som när de intas i tillräcklig mängd 
kan ge hälsoeffekter hos värden (European Society of Pediatric Gastroenterology, 
Epathology and Nutrition [ESPGHAN], 2004; FAO/WHO (2001). Probiotika måste 
vara resistent mot magsyra och saltsyra för att nå tarmen utan att rubbas. Den får 
dessutom ej vara sjukdomsframkallande (Boyle, Robins-Browne & Tang, 2006). Olika 
varianter av släktena Lactobacillus (lactobaciller) och Bifidobacterium (bifidobakterier) 
är de vanligaste probiotiska mjölksyrebakterierna. Dessa finns naturligt i livsmedel som 
surdeg, surkål, ost, salami, oliver, vitlök och sojasås och fungerar då som 
konserverande. I yoghurt används traditionellt olika stammar av Lactobacillus 
bulgaricus och streptococcus thermophilus.  Det krävs en hög koncentration av 
mjölksyrebakterier och att de överlever hela resan ner till tarmen, via magsäckens sura 
miljö för att ge en probiotisk effekt. I tjocktarmen fäster de i tarmluddet och kan där 
bilda nya kolonier. Mjölksyrebakterier spelar en viktig roll för kroppens balans då de 
skapar en ogynnsam miljö för sjukdomsframkallande jästsvampar, virus och 
syrakänsliga bakterier genom sin pH-sänkande effekt. Mjölksyrebakterier bildar 
mjölksyra och i vissa fall ättiksyra utav sockerarter i livsmedel. Mjölksyrebakterier kan 
även bilda ämnen som hindrar skadliga smittämnen att fästa vid tarmslemhinnan (West, 
2008; Ried, 2004). 

Enligt FAO:s definition av prebiotika är prebiotika odirigerbara kostkomponenter som 
exempelvis finns i fullkorn, kli, frukt, baljväxter och honung. Dessa fermenteras i 
grovtarmen och kan påverka mikrofloran i gynnsam riktning samt bilda metabolt aktiva 
ämnen (FAO/WHO, 2001). Kolhydraterna inulin och galakto- och oligo- sackarider är 
exempel på prebiotika som stimulerar utveckling och aktivitet som befrämjar 
tarmslemhinnan. Inulin är en kolhydrat som allt oftare räknas till kostfibrerna och finns 
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i jordärtskocka och svartrot. Galakto- oligosackarider finns naturligt i ärtor och bönor 
och är uppbyggda av galaktos. Frukto- oligosackarider finns i jordärtskockor och i lök. 
Oligosackariderna kan vara mer eller mindre motståndskraftiga mot spjälkning av 
kroppsegna enzymer och hamnar i tjocktarmen där de fermenteras (Benno et al, 2008; 
Young & Huffman, 2003). Produkter innehållande både probiotika och prebiotika kallas 
för synbiotika (ESPGHAN, 2004).

 I tarmen finns två tredjedelar av människans immunförsvar. Utvecklingen sker stegvis 
under de första levnadsmånaderna. Det är mycket viktigt att tarmens immunsystem lär 
sig skilja på gynnsamma bakterier och ohälsosamma bakterier. Det är även viktigt att 
immunförsvaret inte reagerar på vanliga födoämnen och dessa gynnsamma bakterier. 
Immunförsvaret delas in i två delar, det ospecifika och det specifika. Huden och 
slemhinnornas barriärfunktion utgör det ospecifika försvaret tillsammans med 
utsöndringar av exempelvis hudfett, svett och slem. Även normalfloran har en viktig 
barriärfunktion som skyddar mot sjukdomsframkallande mikroorganismer. Bakterier 
som normalt finns på och i kroppen brukar benämnas normalflora. Dessa brukar under 
normala omständigheter inte förorsaka några sjukdomar. Evolutionen har gjort att 
normalfloran i tarmen, hädanefter kallad tarmfloran, har påverkats av dessa bakterier 
och utvecklats för att leva i tarmen i symbios med människan och människans 
tarmslemhinna. Det specifika immunförsvaret kan beskrivas som celler som har en 
minnesfunktion och kan känna igen molekyler och mikroorganismer som de påträffat 
tidigare. Slemhinnan i tarmväggen och tarmfloran utbyter information. Flera olika celler 
är involverade i immunförsvaret, från celler i tarmslemhinnan till B- och T-lymfocyter 
vars huvudfunktion är att bilda antikroppar. Denna samverkan ger effekter på både 
antikroppsförmedlat och cellförmedlat försvar såsom vid vaccinationer och immunitet 
vid olika sjukdomar (West, 2009; Benno et al., 2008; Ouwenhand, Salminen & Isolauri, 
2002). 

Vid födelsen är barnet sterilt och koloniseras för första gången med omgivningens 
bakterieflora framförallt mammans. Utvecklingen av en normal tarmflora (Tabell 1) är 
en gradvis och fortlöpande process. Beroende på förlossningssätt, om barnet är friskt 
eller är sjukt och måste vårdas på sjukhus eller var i världen man föds kan tarmfloran se 
olika ut. Det nyfödda barnets immunförsvar börjar omedelbart aktiveras. Tarmfloran är 
helt nödvändig för ett friskt liv. Denna utgör hos en vuxen person av cirka ett kilo och 
av mer än 1000 olika arter. Vid ungefär två års ålder har barnet fått en vuxenlik 
tarmflora (Benno, et al., 2008; Lindeberg, 2008; Ouwenhand, Isolauri & Salminen, 
2002). Förutom tarmflorans betydelser för immunförsvaret har den flera andra viktiga 
funktioner. Den stimulerar till nyproduktion av tarmceller och har också en skyddande 
roll för att hindra sjukdomsframkallande mikrober att etableras. Detta genom att 
producera ämnen som hindrar tillväxt av patogener så kallade baktericider som hjälper 
till att bibehålla jämvikt mellan olika bakterier i tarmen. Dessutom skapar normalfloran 
balans genom att ta plats och konkurrera om näringen med patogenerna vilket medför 
minskad förökning av dem. Det finns också en funktion hos tarmfloran som kan bryta 
ner substanser, omvandla gifter och färgämnen. Tarmbakterier producerar också flera 
vitaminer, aminosyror och andra näringsämnen som är viktiga tillskott (Benno et al., 
2008).
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 Tabell 1. Normalflora

 (Nestlé Nutrition Institute, 2008; Mc Farland, 2000). 

När det gäller amning så får de ammade barnen en delvis annan tarmflora än de barn 
som får modersmjölksersättning. Bröstmjölk främjar växt av hälsosamma bakterier 
eftersom den har en viss surgörande effekt (Lindeberg, 2008). Oligosackarider från 
kolhydratfamiljen som finns i bröstmjölken bryts inte ner utan kan fungera som en slags 
prebiotika eftersom dess funktion är som en kostfiber. Denna kan då locka till sig elaka 
bakterier och virus som följer med avföringen ut (Lindeberg, 2008; Ried, 2004). 
Tarmfloran hos barn har förändrats, främst i industrialiserade länder de senaste 50 åren. 
Orsaker kan vara hygien, förändrad matkultur och dess bakterieinnehåll samt den miljö 
som barnen lever i och andra yttre faktorer (Benno et al., 2008). 
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Plats Bakterier Ungefärlig mängd 
CFU*/ mL
* Colony forming units 

Hud Staphylokocker
Corynebakterier
Propionibakterier

Varierande efter person

Näsa Staphylokocker aureus Varierande
Mun/ Svalg Komplex flora, mest 

anaerober
1x 106 – 109 

Magsäck Lactobacillus
Streptokocker
Enterobakterier
Jäst

0 – 1 x 103

Tunntarm Bifidobacterier
Streptokocker (även 
anaeroba)
Enterobakterier
Clostridier
Jäst
Bakterier

0 – 1 x 104 i första delen 
av tunntarmen och 1 x 
102 -1 x 105 i nedre 
delen.

Tjocktarm Peptostreptokocker 
(anaerob)
Eubakterier
Bakterier
Bifidobakterier
Clostridier
Lactobaciller
Streptokocker
Enterobakterier
Jäst

1 x 104 - 1 x 1011

Vagina Flera aerober och anaerober 
inklusive Lactobaciller 
jensenii
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus casei

Varierande efter person



Undersökningar visar på stora skillnader i avföringens bakterieflora för ammade barn 
respektive barn som fått modersmjölksersättning. Den ökade kunskapen om probiotika 
och dess hälsoeffekter för barnets utveckling av en hälsosam tarmflora har motiverat 
tillsättning av probiotika i modersmjölksersättningar och andra produkter för barn. Det 
forskas på flera olika användningsområden av probiotika för barn bland annat för att 
lindra och förebygga allergi och eksem samt infektioner och antibiotikaorsakad diarré 
(Svensson, 2009; ESPGHAN, 2004; Ouwenhand, Isolauri & Salminen, 2002. Kolik är 
en vanligt förekommande orsak till att söka akutvård och kontakt med telefonrådgivning 
och besök på exempelvis BVC. Råd finns om att probiotika kan vara till nytta för 
kolikbesvär exempelvis på 1177, råd om vård på webb och telefon (1177, 2009). Det 
vore intressant att finna evidens angående detta.  

Barnsjuksköterskan/ distriktssköterskan inom barnhälsovården strävar efter att bibehålla 
och återställa hälsa hos barnet och behöver mer kunskap om probiotikas hälsoeffekter 
för att kunna ge god omvårdnad. 

Syfte

Syftet var att undersöka evidens angående probiotikas hälsoeffekter i preventivt syfte på 
friska små barn. 

Metod

Studien genomfördes som en litteraturstudie. En litteraturstudie är en sammanställning 
av tidigare utförd forskning som systematiskt och metodiskt bearbetats (Friberg, 2006). 
Studien bygger på kvantitativa artiklar.  

Datainsamling

Flemmings struktur användes för att välja sökord (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 
Tabell 2. Struktur för framtagning av sökord. 

Population Intervention Jämförande 
intervention

Resultat

Friska nyfödda barn 
- tjugotre månaders 
ålder.

Probiotikas 
preventiva 
hälsoeffekter

 Inga preventiva 
hälsoeffekter av 
probiotika

Preventiva 
hälsoeffekter av 
probiotika
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Sökningarna av vetenskapliga artiklar genomfördes i mars 2009 i databaserna PubMed 
och Cinahl. De sökord som kombinerades och provades inledningsvis var probiotics, 
infant, children, prevention, health och healthcare. Dessa första sökningar gav många 
artiklar som var reviewartiklar, många som inte var refereegranskade och som inte 
stämde med syftet. Därefter anpassades sökorden till att bli probiotics och prevention 
som bättre stämde överens med syftet. 

Huvudsökningarna som ligger till grund för resultatartiklarna i denna studie gjordes 
2009-03-31. Sökning gjordes i Cinahl med sökorden probiotics* och prevention. 
Avgränsningar som användes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, enbart 
forskningsartiklar, artiklar från och med 2001 och barn en – tjugotre månader då detta 
stämde bäst överens med syftet. 

I PubMed användes MeSH termerna probiotics* och prevention. Avgränsningarna här 
var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, ej vara äldre än fem år, randomiserade 
kontroll studier samt gjorda på barn från födseln och upp till tjugotre månader. Denna 
åldersgrupp passade bättre med vårt syfte än åldersgruppen noll - arton år då det var de 
yngre barnen som eftersöktes i studien. 

Sökorden och antal träffar för alla sökningarna redovisas i tabell 3 (bilaga I). Studier på 
hälsoproblem som ansågs som ovanliga inom barnhälsovård och som generellt inte 
behandlas där exempelvis studier på barn med cystisk fibros, diabetes med flera 
sjukdomar exkluderades. Även prematura barn exkluderades samt artiklar från 
utvecklingsländer som bland annat berörde diarréer och tropiska infektioner. 

I sökningarna framkom 40 respektive nio artiklar men då ingen berörde spädbarnskolik 
som är vanligt förekommande i barnhälsovården gjordes en förnyad sökning med 
Colic* och Probiotics* i PubMed. Resultatet blev två artiklar. Även en sökning på otit 
gjordes i PubMed med sökorden Otitis* och Probiotics* eftersom ingen artikel 
framkommit tidigare om öroninflammationer. Öroninflammationer är ett är vanligt 
förekommande hälsoproblem hos små barn. Fem artiklar framkom i denna sökning. 
Samma inklusionskriterier och exklusionskriterier användes på båda sökningarna som 
vid de två första. 

Samtliga 56 abstrakt genomlästes och gallrades efter ovanstående kriterier. Några 
artiklar valdes bort på grund av att de inte kunde tillhandahållas inom tidsramen och 
några på grund av att de hade felaktigt fokus eller som inte tillförde något ytterligare.  

Första urvalet gjordes genom att läsa artiklarnas titlar och abstrakt och jämföra dessa 
med litteraturstudiens syfte. Relevanta abstrakt valdes därefter ut. Första urvalet i 
sökning ett i Cinahl bestod av nio artiklar och blev efter att abstrakten genomlästs och 
jämförts med syftet i litteraturstudien fem. Dessa fem gick sedan vidare till urval två 
efter att fulltexter lästs igenom och bedömts som relevanta. Sökning två i PubMed gav 
40 träffar som efter genomläsning av abstrakten och bedömning utifrån syftet blev 20 i 
urval ett. Efter genomläsning av dessa 20 fulltexter gick slutligen tolv vidare till urval 
två. Den tredje sökningen på kolik i PubMed gav två artiklar som båda gick vidare till 
både urval ett och två. I den fjärde och sista sökningen på otitis i PubMed erhölls fem 
artiklar. Efter att abstrakten genomlästs gick tre vidare till urval ett och slutligen en 
artikel valdes ut till urval två. 

Slutligen hade 20 artiklar valts ut som alla var kvantitativa. Granskningen av samtliga 
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studier gjordes gemensamt med hjälp av granskningsmall av Carlsson och Eiman (2003) 
som användes för bedömning av kvantitativa artiklars vetenskapliga kvalitet. 

Databearbetning

Samtliga 20 artiklar som valdes ut till resultatdelen lästes flera gånger och 
sammanfattades för att skapa en överblick av och synliggöra betydelsen för 
litteraturstudiens syfte. Därefter gjordes en systematisk översikt av artiklarnas syfte, 
metod, resultat och slutsats, vilket redovisas i tabell 4, (bilaga II). Utgångspunkten för 
litteraturstudien var att undersöka evidens angående probiotikas hälsoeffekter på friska 
små barn utifrån ett preventionsperspektiv. Med utgångspunkt från syftet och 
resultatartiklarnas resultat framkom tre större teman såsom probiotisk hälsoeffekt, 
probiotika i primärpreventivt syfte och probiotika i sekundärpreventivt syfte. 

Resultat

Hälsoeffekter av probiotika

Resultatets samtliga studier visade att det inte fanns några nackdelar med att ge 
probiotika till små barn (Kuitunen, Kukkonen, Juntunen-Backman, Korpela, Poussa, et 
al., 2009; Kukkonen, Savilahti, Haahtela, Juntunen-Backman, Korpela, et al., 2008; 
Volkmar Kopp, Hennemuth, Heinzmann, & Urbanek, 2008; West, Gothefors, 
Granström, Käyhty, Hammarström et al,, 2008; Wickens, Black, Stanley, Mitchell, 
Fitzharris, et al., 2008; Abrahamsson, Jakobsson, Fagerås Böttcher, Fredrikson, et al., 
2007; Binns, Lee, Harding, Gracey & Barcley, 2007; Conway, Hart, Clark, & Harvey, 
2007¸ Hatakka, Blomgren, Pohjavuori,  Kaijalainen, Poussa, et al., 2007; Kukkonen, 
Savilahti, Haahtela, Juntunen-Backman, Korpela, et al., 2007; Savino, Pelle, Palumeri, 
Oggero & Miniero, 2007; Taylor, Dunstan & Prescott, 2007; Taylor, Hale, Wiltschut, 
Lehmann, Dunstan, et al., 2006a; Taylor, Hale, Wiltschut, Lehmann, Dunstan, et al., 
2006b; Laitinen, Kalliomäki, Poussa, Lagström & Isolauri, 2005; Weizman Asli & 
Alsheikh, 2005; Saavedra,  Abi-Hanna, Moore & Yolken, 2004; Kalliomäki, Salminen, 
Poussa, Arvilommi, & Isolari, 2003; Rautava, Kalliomäki & Isolauri, 2002; Hatakka, 
Savilahti, Pönkä, Meurman, Poussa, et al., 2001). De probiotiska bakteriestammar som 
undersökts i denna litteraturstudie och som ligger till grund för denna litteraturstudies 
resultat är Lactobacillus reuteri (American), Bifidobacterium lactis, Lactobacillus 
rhamnosus GG, Bifidobacterium breve, Proponium freundenreichii, Streptococcus 
thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus F19 och Bifidobacterium 
animalis och redovisas i tabell 5 som ett förtydligande av respektive probiotikastams 
undersökta hälsoeffekt. 
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Tabell 5. Hälsoeffekter av probiotika

Probiotika
Stam

Bered
ning*

Jämföran
de 

Ytterligare 
jämförande

Artikel Resultat

Lactobacillus 
reuteri 
(American)

A Placebo - Abrahamsson, T. R., Jakobsson, T., Fagerås 
Böttcher, M., Fredrikson, M., Jenmalm, M.C., 
Björkstén, B. et al. (2007). Probiotics in 
prevention of IgE-asssociated eczema: A double 
blind, randomized placebo- controlled trial.

Den Lactobacillus reuteri behandlade gruppen hade färre IgE-
associerade eksem under andra året. Effekten var mer uttalad på 
barn till mammor med allergi. Pricktestet visade bättre resultat i 
behandlingsgruppen jämfört med placebogruppen. 

Lactobacillus 
reuteri 
(American)

B Simethico
ne

- Savino, F., Pelle, E., Palumeri, E., Oggero, R. & 
Miniero, R. (2007). Lactobacillus reuteri  
( American Type Culture Collection Strain 
55730) Versus Simethicone in 
Treatment of Infantile Colic: A Prospective 
Randomized Study.

Lactobacillus förbättrade koliksymtom hos ammade barn inom 
en veckas behandling jämfört med Simethiconegruppen. 

Bifidobacteriu
m lactis

D Placebo - Binns, C. W., Lee, A. H., Harding, H., Gracey, M. 
& Barcley, D.V.  (2007). 
The CUPDAY Study: prebiotic-probiotic milk  
produkt in 1-3-year-old children attending 
childcare centres.

Barn som fick ”CUPDAY” mjölken med probiotika hade 20 % 
färre dagar med fyra eller fler avföringar.

Bioyoghurt: 
Streptococcus 
thermophilus
                Lact
obacillus 
acidophilus
                     
Bifidobacteriu
m animalis

E Yoghurt: 
Streptococ
cus 
thermophil
us, 
Lactobacil
lus 
delbruchi

Placebo Conway, S., Hart, A., Clark, A. & Harvey, I. 
(2007). Does eating yoghurt prevent antibiotic-
associated diarrhea?

I denna studie kunde inte yoghurt förebygga antibiotikainducerad 
diarré men subgrupper av patienter med tidigare 
antibiotikainducerad diarré eller torsk kunde få fördelar av 
yoghurt under tiden med antibiotikabehandling.

Lactobacillus 
rhamnosus 
GG
Bifidobacteriu
m breve
Proponium 
freudenreichii

A Placebo - Hatakka, K., Blomgren, K., Pohjavuori, S., 
Kaijalainen, T., Poussa, T., Leinonen, M. et al. 
(2007). Treatment of acute otitis media with 
probiotics in otitis-prone children--A double-
blind, placebo- controlled randomised study.

Probiotikabehandling reducerade inte antalet öroninflammationer 
eller återfall. En tendens till reducering av luftvägsinfektioner i 
probiotikagruppen. Probiotikan påverkade inte heller 
Streptococcus pneumonie eller Haemophilus influenzae men 
ökade Moraxella catarrhalis.
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Lactobacillus 
rhamnosus 
GG

D

A

A

Placebo - Hatakka, K., Savilahti, E., Pönkä, A., Meurman, J.H., 
Poussa, T., Näse, L. et al. (2001). Effect of long term 
consumption of probiotic milk on infektions in children 
attending day care centres: double blind, randomised 
trial. 

Kalliomäki, M., Salminen, S., Poussa, T., Arvilommi, H. 
& Isolari, E. (2003). Probiotics and prevention of atopic 
disease: 4-year follow up of a randomised placebo-
controlled trial.

Volkmar Kopp, M., Hennemuth, I., Heinzmann, A.& 
Urbanek, R. (2008). Randomized, Double-Blind, 
Placebo-Controlled Trial of Probiotics for Primary 
Prevention: No Clinical Effects of Lactobacillus GG 
Supplementation.

Barnen i probiotikagruppen hade färre frånvarodagar från dagis 
(16 %) på grund av sjukdom. En relativ minskning(17 %) av 
barn som fick övre luftvägsinfektioner med komplikationer och 
nedre luftrörsinfektioner. Samma resultat gällde 
antibiotikaanvändning (19 %) för luftvägsinfektioner.

Den preventiva effekten av Lactobacillus GG hos riskbarn 
bibehölls upp till fyra års ålder när det gäller atopiskt eksem. 
Ingen påvisbar effekt på luftvägsallergi.

Lactobacillus GG kunde inte minska atopifrekvensen samt 
allvarlighetsgraden på dem som fick atopi och ökade 
frekvensen av bronchiter!

Lactobacillus 
rhamnosus 
GG
Bifidobacteriu
m breve
Proponium 
freudenreichii
Galacto- 
oligosaccharid
es

A

A

A

A

Placebo - Kuitunen,M., Kukkonen, K., Juntunen-Backman, K., 
Korpela, R., Poussa, T., Tuure, T. et al. (2009). 
Probiotics prevent IgE-associated allergy until age 5 
years in cesarean-delivered children but not the total  
cohort. 
 
Kukkonen, K., Savilahti, E., Haahtela, T., Juntunen-
Backman, K., Korpela, R., Poussa, T. et al. (2008). 
Long-Term Safety and Impact on Infection Rates of  
Postnatal Probiotic and Prebiotic (Synbiotic) Treatment:  
Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. ;

Kukkonen, K., Savilahti, E., Haahtela, T., Juntunen-
Backman, K., Korpela, R., Poussa, T. et al. (2007). 
Probiotics and prebiotic galacto-oligosacharides in the 
prevention of allergic diseases. A randomized, double-
blind, placebo-controlled trial. ;
 
Laitinen, K., Kalliomäki, M., Poussa, T., Lagström, H. & 
Isolauri, E. (2005). Evaluation of diet and growth in  
children with and without atopic eczema: follow-up 
study 

Resultatet visade ingen skillnad mellan de båda grupperna vad 
det gällde allergi och eksem, atopiskt eksem, allergisk rhinit 
eller astma. Barn födda med kejsarsnitt och som fick probiotika 
hade lägre frekvens av IgE-associerad allergisk sjukdom.

Synbiotika var säkert och verkade öka motståndskraften för 
respiratotiriska infektioner under de två första åren. (De hade 
färre antibiotikarecept.)

Probiotisk behandling visade ingen effekt på den allergiska 
incidensen vid två års ålder men förebyggde eksem 
signinfikant och särskilt atopiskt. Resultaten föreslår en motsatt 
association mellan atopiska sjukdomar och kolonisationen av 
tarmen med probiotika.

Minskad risk för atopiskt eksem men ett ökat intag av 
askorbinsyra visade på ökad sannolikhet för atopiskt eksem.
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A
from birth to 4 years. ;

Rautava, S., Kalliomäki, M. & Isolauri, E. (2002) 
Probiotics during pregnancy and breastfeeding might  
confer immunomodulatory protection against atopic 
disease in the infant.

Den immunskyddande potentialen av bröstmjölk ökade av 
probiotika och bestämdes via tillväxtfaktorer  i bröstmjölk.

Bifidobacteriu
m lactis
Streptococcus 
thermophilus

C Placebo - Saavedra, J. M., Abi-Hanna, A., Moore, N. & Yolken, 
R.H. (2004). Long- term consumption of infant formulas  
containing live probiotic bacteria: tolerance and safety.

Probiotikan var väl tolererad och säker att använda. En lägre 
rapportering av kolik och irritation samt lägre frekvens av 
antibiotikaanvändande.

Lactobacillus 
acidophilus

A

A

A

Placebo - Taylor, A. L., Dunstan, J. A. & Prescott, S. L. (2007). 
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. 

Taylor, A.L., Hale, J., Wiltschut, J., Lehmann, H. 
Dunstan, J.A. & Prescott, S.L. (2006a). Effects of  
probiotic supplementation for the first 6 months of life  
on allergen- and vaccine-specific immune responses. 

Taylor, A., Hale, J., Wiltschut, J., Lehmann, H., Dunstan, 
J.A. & Prescott, S.L. (2006b). Evaluation of the effects of  
probiotic supplementation from the neonatal period on 
innate immune development in infancy. 

Tidigt probiotikatillägg med Lactobacillus acidophilus 
minskade inte risken för atopiskt dermatit hos högriskbarn och 
ökade allergikänsligheten!

Ingen kvarstående effekt på allergenspecifika svaret. Studien 
visar att den kan ha immunförändrande effekt på vaccinsvaret.

Probiotiskt tillägg under de sex första månaderna ändrade inte 
immunsvaret i populationen med hög risk för at utveckla 
allergiska sjukdomar.

Lactobacillus 
reuteri

C Bifidobacteri
um lactis

Place
bo

Weizman, Z., Asli, G. & Alsheikh, A. (2005). Effect of a 
Probiotic Infant Formula on Infections in Cild Care 
Centers: Comparison of Two Probiotic Agents.

Lactobacillus reuteri hade signifikant lägre antal dagar med 
feber, läkarbesök, frånvaro från dagis och antibiotikarecept. 
Förekomst och längd av luftvägsinfektioner skiljde sig inte åt 
mellan grupperna.

Lactobacillus 
F19

C Placebo - West, C.E., Gothefors, L., Granström, M., Käyhty, H., 
Hammarström, M-L. & Hernell, O. (2008). Effects of  
feeding probiotics during weaning on infections and 
antibody responses to diphteria, tetanus and Hib 
vaccines.

Den preventiva effekten av Probiotika på eksem hos spädbarn 
blev inte besannad. Lactobacillus reuteri hade mindre IgE 
associerat eksem under andra året och därför kan de löpa 
mindre risk att utveckla luftvägsallergi i framtiden.

Lactobacillus 
rhamnosus 
GG
Bifidobacteriu

C Placebo - Wickens, K., Black, P.N., Stanley, T.V., Mitchell, E., 
Fitzharris, P., Tannock, G. W. et al. (2008). A differential  
effect of 2 probiotics in the prevention of eczema and 
atopy: A double-blind, randomized, placebo-controlled 

Barn som fått Lactobacillus rhamnosis hade en signifikant 
sänkt risk att få eksem jämfört med placebo. Ingen av 
probiotikan minskade atopin.
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m animalis trial.
* A. Frystorkat pulver. B. Droppar. C. Färdig barnmatsprodukt. D. Probiotisk mjölk. E. Yoghurt. 
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Inga negativa hälsoeffekter framkom efter att friska små barn erhållit probiotika. Flera 
forskarlag, Kuitunen et al. (2009), Kukkonen et al. (2008), Laitinen et al. (2005), 
Weizman et al. (2005) och Saavedra et al. (2004) som alla undersökt tillväxt hos barn 
vid probiotikatillförsel och där ingen fann någon försämring av tillväxten. Endast i en 
studie, Kukkonen et al. (2008), kommenterades att det inte var några svårigheter att inta 
eller tolerera probiotika. Studierna visade inte på några invändningar mot säkerheten att 
ge probiotika till spädbarn och där har framförallt Kukkonen et al. (2008) och Laitinen 
et al. (2005) undersökt detta. Ingen sjuklighet såsom feber, kräkningar, lös avföring eller 
förstoppning och magsmärtor eller otröstlighet kunde ses. I en studie av Rautava et al. 
(2002) fick forskarna fram att mödrar som fått probiotika under graviditeten och under 
amningen hade en högre tillväxtfaktor i bröstmjölken jämfört med placebogruppen. 

Probiotika i primärpreventivt syfte 

Probiotisk kost till barn gav positiva effekter på immunförsvaret. En studie av West et 
al. (2008) på barn som åt gröt med probiotika under avvänjning av amning visade att 
barn som ammats mindre än sex månader hade bättre anslag av rutinvaccinationerna 
mot difteri, tetanus och hemophilus influenze typ B. I en studie (Taylor et al., 2006a) 
om probiotiskt tillägg kunde förändra allergi- och vaccin- specifika immunsvar 
framkom att probiotika förmodligen kan ha en immunanpassningseffekt på 
vaccinationssvar, men att det behöver utredas ytterligare för signifikans och klinisk 
relevans. I en studie av Rautava et al. (2002) om probiotika kunde främja bröstmjölkens 
immunskyddande effekt på atopiska sjukdomar hos barn, var också resultatet positivt 
vad det gäller immunförsvarsmekanismer hos små barn upp till ett års ålder. I 
bröstmjölken hos mödrar som fått probiotika påvisades ett ökat immunologiskt skydd 
under den kritiska perioden när barnets immunförsvar är omoget. 

När probiotikas effekt på eksem undersöktes påvisades (Abrahamsson et al., 2007) 
ingen förebyggande effekt. Däremot påvisades vid två års ålder hos de barn, som fick 
probiotika en gynnsam effekt på IgE- associerat eksem jämfört med den grupp med barn 
som fick placebo. Effekten var än mer uttalad på barn där mamman var allergisk 
(Abrahamsson et al., 2007). Liknande resultat framkom även i en finsk studie, som 
visade på kvarvarande probiotisk effekt när det gällde atopiskt eksem på barn ända upp 
till fyra års ålder. Barnen hade fått probiotika till och med sex månaders ålder och 
följdes därefter upp vid två års ålder samt vid fyra år i en långtidsuppföljning 
(Kalliomäki et al., 2003). I en ny zeeländsk studie såg man en signifikant sänkt risk att 
få eksem hos de barn som fått probiotika jämfört med barn, som inte fått probiotika. 
Däremot minskade inte atopin vid samma ålder (Wickens et al., 2008). Ingen signifikant 
skillnad framkom i studien av Kuitunen et al. (2009) när det gällde eksem. Däremot 
hade barn födda med kejsarsnitt i samma studie signifikant mindre IgE- associerad 
allergi, speciellt eksem. En annan finländsk studie av Kukkonen et al. (2007) fick 
resultatet att probiotika minskade eksem och atopiska eksem. Minskad risk för eksem 
visade även en tredje studie (Laitinen et al., 2005). Australienska forskare kom 
emellertid inte fram till samma resultat då de inte fann att probiotika minskade risken 
för atopisk dermatit (Taylor et al., 2006b). Inte heller i Volkmar Kopp et al. (2008) 
studie från Tyskland påvisades att probiotika minskade atopifrekvensen eller 



allvarlighetsgraden på eksemet. 
Minskad frånvaro på dagis på grund av färre infektioner hos barn som fått probiotika 
kunde ses i flera studier (Binns et al., 2007; Weizman et al., 2005; Saavedra et al., 2004; 
Hatakka et al., 2001). I Binns et al. (2007) studie som undersökt diarré på dagis blev 
resultatet att barn som fick probiotisk mjölk hade 20 % färre dagar med frekventa 
avföringar (fyra eller fler per dag). I en studie av Hatakka et al. (2001) fann man dock 
ingen skillnad mellan barn som fick probiotika och barn som fick placebo när det gällde 
frånvaro från dagis på grund av gastroenteritsymtom. Även Kukkonen et al. (2008) hade 
resultat som inte visade någon skillnad mellan den grupp av barn, som fick synbiotika 
och den grupp av barn, som fick placebo både när det gällde barn från noll till sex 
månader och barn från sex till tjugofyra månaders ålder. Däremot visade Weizman et al. 
(2005), (en trearmad studie) att barn som vistades på dagis och fick probiotika (båda 
sorterna) hade mer sällan och kortare episoder med diarré jämfört med dem som inte 
fick probiotika. Conway et al. (2007) undersökte om yoghurt med probiotika i samband 
med antibiotikaförskrivning kunde minska diarréer men resultatet gav ingen förbättring. 

Luftvägsinfektioner påverkades positivt av probiotika i flera studier. Längre tid utan 
luftvägsinfektioner samt färre luftvägsinfektioner med komplikationer sågs i en studie 
av Hatakka et al. (2001) på barn som fick probiotisk mjölk. I en senare studie av 
Hatakka et al. (2007) på barn som fick kapslar med probiotika, var tendensen färre 
återkommande luftvägsinfektioner.  Luftvägsinfektionerna minskade däremot inte i en 
studie av Kukkonen et al. (2007) mellan den barngrupp, som fick probiotika och den 
barngrupp som fick placebo när det gällde barn noll till sex månader men däremot hos 
barn i åldern sex till tjugofyra månader. I en studie av Taylor et al. (2007) bevisades inte 
att probiotika hjälpte då det inte var någon skillnad i frekvens mellan de barn som fick 
probiotika och de barn som fick placebo i åldrarna noll till ett år. Så även i Volkmar 
Kopp et al. (2008) studie på barn i åldrarna noll till två år. Ytterligare en studie av 
Weizman et al. (2005) hade däremot färre dagar med luftvägsinfektioner när det gällde 
barn fyra till tio månader i den gruppen av barn som fick probiotika jämfört med 
gruppen av barn som fick placebo. Även antalet luftvägsinfektioner var färre hos barnen 
som fått probiotika. I den svenska studien av West et al.(2008) fanns ingen skillnad i 
antalet dagar med luftvägsinfektioner under avvänjningstiden från fyra till tretton 
månaders ålder hos de barn som fått gröt med probiotika. 

Få positiva hälsoeffekter framkom när det gällde förekomst av öroninflammationer för 
barn som fått probiotika. I en studie av Abrahamsson et al. (2007) blev resultatet att 
öroninflammation var mer vanligt i gruppen av barn som erhållit probiotika än gruppen 
av barn som fått placebo. I ytterligare en studie av Taylor et al. (2007) sågs 
öroninflammationer i fler fall hos de barn som fått probiotika än hos de barn som fått 
placebo men, det var inte en signifikant skillnad. I Hatakka et al. från 2001 blev 
resultatet däremot en signifikant minskning av öroninflammationer i den grupp av barn 
som erhållit probiotika jämfört med gruppen av barn som erhållit placebo.

Färre antibiotikarecept förskrevs där barnen fått probiotika (Wickens et al., 2008; 
Kukkonen et al., 2007; Weizman et al., 2005; Saavedra et al., 2004 samt Hatakka et al., 
2001). Motsatt resultat fick Taylor et al. (2007) men det var inte signifikant. Barnen i 
gruppen som fått probiotika hade fått utskrivet mer antibiotika än barnen i gruppen som 
fått placebo. Antibiotikaförskrivning var däremot lika stor hos barn som fått probiotika 
jämfört med barn som fått placebo i Volkmar Kopp et al. (2008) studie. 
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Probiotika i sekundärpreventivt syfte

I en studie av Savino et al. (2007) om kolik hos spädbarn jämfördes probiotika med 
Simethicon. Koliken förbättrades hos de barn, som fått probiotika inom en vecka och 
skriktiden blev förkortad jämfört med de barn som fått Simethicon. I både Abrahamsson 
et al. (2007) och Saavedra et al. (2004) studier sågs också förbättringar när det gällde 
kolik i samband med probiotikatillägg. Abrahamsson et al. (2007) märkte inga 
försämringar hos barn som åt probiotika när det gällde förstoppningsproblem och barn 
som småkräktes i probiotikagruppen jämfört med placebogruppen. 

I en studie av Hatakka et al. (2007) där syftet var att se om probiotika minskade antalet 
öroninflammationer samt durationen hos barn med upprepade öroninflammationer blev 
resultatet negativt. Varken återfall eller durationen av öroninflammationerna minskade 
men däremot reducerades luftvägsinfektioner i probiotikagruppen. 

I tabell 3 redovisar resultatartiklarnas hälsoeffekt efter vilken probiotikastam samt 
beredning som använts som ett ytterligare förtydligande. 

Diskussion

Metoddiskussion

I de två första sökningarna som gjordes framkom flera studier som undersökte 
probiotikas hälsoeffekter på små barn, inom flera olika områden. Prevention var viktigt 
att använda som sökord då folkhälsoprevention har en mycket framträdande betydelse 
för barnsjuksköterskan/ distriktssköterskan inom barnhälsovården. Det två första 
sökningarna resulterade i studier inom områdena prevention av allergi, eksem, 
infektioner och anslag av vaccinationer. Dock saknades studier som undersökte 
probiotikas effekt vid kolikbesvär hos barn. Eftersom kolik är ett vanligt ohälsotillstånd 
inom barnhälsovården och de nuvarande behandlingsråden ger dålig effekt. Dessutom 
ökar försäljningen av probiotika riktad mot kolik och kolikbesvär hos små barn vilket 
föranledde ytterligare en sökning på colic och prevention för att bredda litteraturstudien. 
Även en kompletterande sökning på otitis och prevention gjordes eftersom detta 
saknades i de första två sökningarna. Öroninflammationer är ett behandlingskrävande 
och vanligt ohälsotillstånd för små barn. 

De tre teman som framkom ur studierna, nämligen probiotisk hälsoeffekt, probiotika i 
primärpreventivt syfte och probiotika i sekundärpreventivt syfte tydliggjorde olika 
användningsområden för probiotika. Härigenom blev prevention mer framträdande i 
stället för ett mer sjukdomsinriktat perspektiv. Styrkan med studien är att många olika 
hälsoeffekter av probiotika har framkommit. En överblick har skapats då många 
användningsområden där probiotika har hälsoeffekt för barn framkommit. Däremot 
försvårades fördjupning inom varje enskilt hälsoområde i denna litteraturstudie. Därför 
kan generaliserbarheten vara lägre. Om enbart ett hälsoområde av probiotika i barns 
kost hade valts kunde kanske fler studier erhållits och generaliserbarheten ökat. En 
fördel är att flertalet artiklar 80 % var skrivna från 2005 och framåt vilket gör att 
materialet är aktuellt. 
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Resultatdiskussion

Resultatet bygger på 20 artiklar där samtliga studier är kvantitativa och randomiserade 
kontroll studier. Resultatartiklarna är granskade och bedömda att vara av god 
vetenskaplig kvalitet. Samtliga är också etiskt godkända. Poängprotokoll för 
kvantitativa studier enligt Carlsson och Eiman (2003) användes för att bedöma kvalitén 
på studierna. Denna bedömningsmall innebär att en kvalitetsgradering görs där grad I 
har högst vetenskaplig kvalitet inom 80- 100 % av bedömningsprotokollets 
poängsumma. Nästa grad, grad II innebär 70 – 79 % av poängsummans vetenskapliga 
kvalitet och grad III avser färre kvalitetspoäng och innebär sämre vetenskaplig kvalitet 
på studien. Arton (18) av 20 artiklar erhöll grad I och 2 artiklar grad II på grund av att 
metoden inte var fullständigt beskriven då de var delstudier i större randomiserade 
kontrollstudier. I alla artiklarna redovisas bortfallet som är förhållandevis litet med 
tanke på att flera studier pågick i flera år. Artiklarna är också tydligt beskrivna i både 
urval, metod och resultat och därför är repeterbarheten god. Samtliga studier är 
medicinskt inriktade och inte direkt överförbara men kan dock tillämpas inom 
barnsjuksköterskans/ distriktssköterskans omvårdnadsarbete. 

Syftet med att söka evidens angående probiotikas preventiva hälsoeffekter inom 
barnhälsovården har belysts i resultatet och kan användas av barnsjuksköterskan/ 
distriktssköterskan i omvårdnadsarbetet. Hälsoeffekter vid användning av probiotika till 
små barn har dokumenterats och vissa hälsopreventionsområden och hälsoproblem där 
probiotika kan rekommenderas har lyfts fram i studien. Inga negativa hälsoeffekter 
framkom av probiotika såsom försämring av tillväxt, ingen sjuklighet såsom feber, 
kräkningar, lös avföring eller förstoppning och magsmärtor eller otröstlighet kunde ses. 
Kunskapen om probiotiska hälsoeffekter kan överföras och tillämpas i barnhälsovårdens 
arbetsfält genom rådgivning till föräldrar eftersom användning av probiotika i små barns 
kost visade sig vara säkert att använda. 

Det är viktigt för barnsjuksköterskan/ distriktssköterskan vid rådgivning att 
modersmjölkersättningar och ”magdroppar” som finns på marknaden, är säkra att ge till 
barnen och att tillväxten inte påverkas negativt. Det var också angeläget att se att 
probiotika inte orsakade allvarliga tillstånd som exempelvis sepsis eller på annat sätt var 
skadligt att intas. Detta framkom i resultatet och får stöd i andra studier (Vlieger, 
Robroch, van Buuren, Kiers, Rijkers et al., 2009; Boyle, Robins-Browne & Tang, 2006; 
Weizman & Alsheik, 2006; Conolly, Abrahamsson & Björksten, 2005; Young & 
Huffman, 2003). 

I resultatartiklarna har flera olika probiotiska produkter använts såsom kapslar och 
droppar samt modersmjölksersättningar och grötar med probiotika i. Enligt Vlieger et 
al. (2009) tillverkas allt fler modersmjölksersättningsprodukter med tillsats av 
probiotika för att efterlikna bröstmjölkens oersättliga sammansättning. Forskarna har 
undersökt olika produkter och olika probiotiska stammar vilket kan göra det svårt att 
jämföra studierna. Även mängden probiotika torde ha en betydelse då en liten mängd 
eventuellt inte har en betydande hälsoeffekt. Det kan ibland vara en fördel att använda 
en sammansatt produkt, som exempelvis en modersmjölksersättning eller barngröt med 
tillsatt probiotika, då föräldrarna slipper ha flera olika produkter tillgängliga. Det kan 
även förenkla administreringen för de föräldrar som inte talar och läser svenska. 
Däremot kan det vara en nackdel med en sammansatt produkt när det gäller tillredning, 

15



dosering och utvärdering. Vid allergier eller då barn inte äter just dessa produkter som 
exempelvis vid amning är det med bättre med en icke sammansatt produkt. 

I resultatet framkom att färre antibiotikarecept förskrevs när barnen erhållit probiotika, 
vilket ger positiva hälsoeffekter för såväl den enskilda människan som miljön i stort 
(Kukkonen et al., 2008; Weizman et al., 2005; Saavedra et al., 2004; Hatakka et al., 
2001).  Samhällsekonomiskt spelar antibiotikaförskrivningen en stor och viktig roll då 
den är betydande och ökande trots åtgärder för att minska den. Förutom kostnaden och 
miljöaspekter spelar resistensutvecklingen av antibiotika en betydande roll och är ett 
mycket aktuellt ämne. På flera olika nivåer diskuteras hur antibiotikaanvändning kan 
minskas. Här kan probiotika i framtiden spela en stor och viktig roll som en möjlighet i 
att begränsa användning av antibiotika. Dessutom är det lättillgängligt och till en låg 
kostnad. 

I flera studier hade barn som fått probiotika en lägre frånvaro från dagis (Binns et al., 
2007; Weizman et al., 2005; Saavedra et al., 2004; Hatakka et al., 2001). Detta är ett 
intressant resultat då det minskar det lilla barnets sjukdomstillfällen och 
allvarlighetsgrad samtidigt som förälderns frånvaro från arbetet minskar och på så sätt 
minskas också samhällskostnaderna. Länder som till exempel Australien har i flera år 
med ökat intresse tittat på vilka ekonomiska vinster samhället kan göra. Genom att 
utveckla och se till hälsopromotiva åtgärder och tidig prevention när det gäller hälsosam 
kost så som ”functional foods”, prebiotika och probiotika jämfört med medicinskt 
sjukdomsbehandlande åtgärder kan kostnader eventuellt minska (Ried, 2004 ). 

Resultaten skiljde sig åt mellan länderna Finland (Kuitunen et al., 2009; Kukkonen et 
al., 2007; Laitinen et al., 2005; Kalliomäki et al., 2003), Tyskland (Volkmar Kopp et al., 
2008) och Australien (Taylor et al., 2007; Taylor et al., 2006) när det gäller eksem och 
allergi. Olikheterna i resultatet kan eventuellt bero på skillnader i kosttradition och 
andra socioekonomiska faktorer. Även skillnader i boendemiljö, livsstil, klimat med 
mera kan spela roll i utveckling av god bakteriekultur. Förlossningssätt, sjukhusvistelser 
och antal barn i syskonskaran kan också skilja sig länderna emellan. 

Allergi minskade inte (Kuitunen et al., 2009, Kukkonen et al., 2007, Taylor et al., 2007) 
men däremot påverkades eksem positivt av probiotika (Wickens et al., 2008, 
Abrahamsson et al., Kukkonen et al., Laitinen et al., 2005, Kalliomäki et al., 2003). 
Detta är intressant då eksem är vanligt förekommande hos små barn och där man sällan 
finner någon orsak. Dessutom orsakar eksem klåda, irritation och dålig sömn som 
eventuellt kan föranleda dålig tillväxt. Föräldrar till barn med eksem kan eventuellt få 
en kompletterande behandling med probiotika utöver den vanliga tidskrävande 
krämbehandlingen. Enligt West senaste studie publicerad 2009 tyder resultaten på att 
probiotika kan vara ett effektivt verktyg i prevention av eksem. West har en teori om att 
anledningen till att allergier och autoimmuna sjukdomar ökar i industrialiserade länder 
delvis beror på en förändrad tarmflora. Barn födda med kejsarsnitt som hade hög risk 
för att utveckla allergi hade en signifikant lägre IgE-associerade allergisk sjukdom, 
särskilt när det gällde eksem (Kuitunen et al., 2009). Detta leder till att 
barnsjuksköterska/ distriktssköterska kanske kan speciellt till dessa barn tidigt 
rekommendera probiotika i kosten. Eksem kan eventuellt förebyggas genom att 
påskynda utvecklingen av en gynnsam tarmflora. 

Varför det i denna litteraturstudies resultat saknas studier angående diarré beror 
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förmodligen på att studierna inom detta område utfördes under 1990- talet. En annan 
tänkbar orsak kan vara att studierna om probiotikas hälsoeffekter är mer 
sjukdomsinriktade än preventiva. En väl fungerande tarmflora kan förmodligen ha 
effekt och förebygga diarréer vid tarminfektioner. I Saavedras reviewstudie (2007) 
framkommer positivt resultat i flera studier med en halv upp till en och en halv dags 
förkortad sjukdomstid. Även svårare diarréer såsom vid Salmonella och Rotavirus 
verkar minskas med probiotika. Lactobacillus rhamnosus GG och Bifidobakteria Lactis 
är de probiotikastammar som har använts mest (Saavedra, 2007). 

Barn som fick probiotika vid kolikbesvär förbättrades (Savino et al., 2007; Saavedra et 
al., 2004) och förbättringar kom inom en vecka med kortare skrikperioder. Jämfört med 
traditionell medicinsk behandling såsom med Simethicon var detta en betydande 
förbättring. Behandling med probiotika vid kolik, som är ett vanligt förekommande 
hälsoproblem inom barnhälsovården visade ett positivt resultat då förbättringar förekom 
inom en vecka. Detta ger förhoppningar om att fler barn kan bli hjälpta vid 
kolikproblem och oroliga magar. Kolik skapar mycket oro och gör att föräldrar söker 
hjälp inom både barnhälsovård och akutvård. Förhoppningen är att lidandet för både 
barn och föräldrar kan minskas samt att eventuella kostnader inom vården kan bli lägre. 

Konklusion

För det enskilda barnet gav probiotika en hälsoeffekt av betydelse när det gäller lindring 
av kolik samt övervägande positivt resultat vid förebyggande av eksem. Flera positiva 
hälsoeffekter framkom som kan användas inom barnhälsovården i prevention såsom 
främjandet av immunförsvaret för att förebygga bland annat infektioner. Detta gav en 
minskad antibiotikaanvändning och minskad frånvaro från dagis för barnen. Resultatet i 
litteraturstudien visade också att det var säkert att ge probiotika till små barn och inga 
negativa hälsoeffekter framkom. Probiotikas preventiva hälsoeffekt är belyst i 
litteraturstudiens resultat och kan användas av barnsjuksköterskan/ distriktssköterskan i 
omvårdnadsarbetet. 

Implikation

Fler positiva hälsoeffekter av probiotika till små barn framkom i denna litteraturstudie 
som kan användas i rådgivning inom barnhälsovården. Probiotika visade sig vara 
effektivt som prevention av eksem, kolik och gav färre infektioner. Färre infektioner gav 
i sin tur minskad antibiotikaförskrivning och minskad frånvaro. 

Ytterligare forskning om probiotikas hälsoeffekter på tarmfloran som i sin tur kan stärka 
immunförsvaret vore önskvärt. Detta kan i förlängningen ge samhället ekonomiska 
vinster och även en minskad antibiotikaförskrivning med en möjlig minskad 
resistensutveckling som följd. Fördjupad forskning om utökad eller kombinationer av 
flera probiotiska bakteriestammar kan eventuellt ge ökad och bättre hälsoeffekt. 

Denna litteraturstudies resultat har gett en överblick där probiotisk prevention för friska 
små barn har belysts. Den kan utgöra en plattform för eventuellt fortsatta studier där 
varje enskilt hälsoproblemsområde kan granskas mer djupgående. 
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Tabell 3. Sökhistorik                    Bilaga I 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar
Genomlästa 
abstract

Urval 
1

Urval 2

Cinahl 090331 (MM 
”Probiotics”) and 
Prevention*

Limits
English 
Language; 
research articles; 
Language: 
English; Age 
groups: Infant, 1-
23 months

9 9 5 5

PubMed 090331 Probiotics* 
prevention
Limits:
Published in the 
last five years, 
Randomized 
controlled trial, 
English, all 
infant: birthe-23 
months

40 40 20 12

PubMed 090331 Colic* 
Probiotics* 
Limits:
Published in the 
last five years, 
Randomized 
controlled trial, 
English, all 
infant: birthe-23 
months

2 2 2 2

PubMed 090331 Otitis*
Probiotics 
Limits:
Published in the 
last five years, 
Randomized 
controlled trial, 
English, all 
infant: birthe-23 
months

5 5 3 1



Tabell 4. Artikelöversikt Bilaga II:1
Publikationsår
Land

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetenskaplig
kvalitet

2007
Sverige

Abrahamsson, 
T.R., 
Jakobsson, T., 
Fagerås 
Böttcher, M., 
Fredrikson, 
M., Jenmalm, 
M.C., 
Björkstén, B. 
et al.

Probiotics in 
prevention of IgE-
asssosiated 
eczema: A double 
blind, randomized 
placebo- 
controlled trial

Syftet var att 
förebygga eksem 
och ökad känslighet 
hos spädbarn med 
hereditet av 
allergisk sjukdom 
genom att tillföra 
tillägg oralt med 
probiotika.

Kvantitativ experimentell studie. En 
dubbel blind, randomiserad, 
placebo kontrollerad studie. 
Gjordes under perioden januari 
2001 till april 2003. 232 familjer 
med allergisk sjukdom deltog var 
av 181 slutförde studien. 
Mammorna fick Lactobacillus 
reuteri eller placebo från och med 
vecka 36 och fram till 
förlossningen. Deras barn fick 
samma produkt från födelsen och 
12 månader framåt. Uppföljning på 
barnen gjordes under ytterligare ett 
år. Pricktest och mätning av IgE-
antikroppar jämfördes mellan 
grupperna. Bortfallet blev 44 (22 i 
vardera gruppen). 
χ2-test, Fishers exact test, Mann- 
Whitney U test. 

I denna interventionsstudie kunde 
inte probiotikas preventiva effekt på 
eksem hos spädbarn bevisas. Den 
sammanräknade incidensen för 
eksem var lika för de båda grupperna. 
Den Lactobacillus reuteri behandlade 
gruppen hade färre IgE-associerade 
eksem under andra året. Effekten var 
mer uttalad på barn till mammor med 
allergi. Pricktestet visade bättre 
resultat i behandlingsgruppen jämfört 
med placebogruppen. Eftersom barn 
med eksem löper större risk att 
utveckla luftvägsallergi i framtiden 
behövs studieresultat på äldre barn 
samt mekanismer bakom effekten att 
undersökas. 

Grad I



Bilaga II:2

Publikationsår
Land

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetenskaplig
kvalitet

2007 
Australia

Binns, C. W., 
Lee, A. H., 
Harding, H., 
Gracey, M., & 
Barclay, D. V. 

The CUPDAY 
Study: prebiotic-
probiotic milk 
product in 1-3 
year-old children 
attending 
childcare centers

Syftet var att 
undersöka effekten 
av probiotisk och 
prebiotisk mjölk på 
incidensen av diarré 
på dagis. 

Kvantitativ studie som var en 
prospektiv, randomiserad 
kontrollerad dubbelblind studie av 
två grupper. 30 dagis 
randomiserades från södra regionen 
i Perth att deltaga varav ett dagis 
nekade att vara med. 496 barn 
deltog men 181 borttogs på grund 
av att de varit sjuk i mer än 10 
dagar. Det slutliga antalet barn blev 
315. Barnen fick en speciellt 
designad mjölkersättning för barn 
för 12- 36 månaders ålder 
innehållande Bifidobacterium lactis 
i behandlingsgruppen och utan i 
kontrollgruppen. Mjölken gavs två 
gånger dagligen, morgon och kväll 
av föräldrarna i hemmet.  

Poisson regression model.

Barn som fick ”CUPDAY” mjölken 
med probiotika hade 20 % mindre 
dagar med fyra eller fler avföringar. 
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Bilaga II:3

Publikationsår
Land

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetenskaplig
Kvalitet

2007
England

Conway, S., 
Hart, A., 
Clark, A., & 
Harvey, I.

Does eating 
yoghurt prevent 
antibiotic-
associated 
diarrhea? A 
placebo-
controlled 
randomised 
controlled trial in 
general practice

Syftet var att 
undersöka om 
samtidigt intag av 
levande bio yoghurt 
under tiden man tar 
antibiotika 
förebygger 
antibiotikapåverkad 
diarré.

Kvantitativ studie som var en 
pragmatisk trearmad randomiserad 
kontrollerad studie med 
dubbelblindning av två olika 
yoghurt. Studien utfördes på en 
enda allmänmottagning i England 
under 21 veckor från november 
2002 till mars 2004. Studietiden var 
12 dagar med 150 ml per dag och 
patienten ombads då att inte äta 
någon annan probiotika. Av 627 
möjliga tackade 419 ja till studien 
men blev 407 som påbörjade 
behandlingen. 369 som fullföljde. 
Bortfallet var 38 av 407 som var 
likvärdigt i grupperna, 18, 15 
respektive 17. En grupp fick 
bioyoghurt innehållande flera 
probiotika, Streptococcus 
thermophilus, Lactobacillus 
acidophilus samt Bifidobacteria 
anamalis. En grupp fick vanlig 
yoghurt innehållandes 
Streptococcus thermophilus och 
Lactobaccillus delbrueckii och 
jämfördes med de som inget fick. 
Tre logistiska regressionsmodeller 
användes till analyserna när det 
gällde diarré, svampinfektion och 
långvarigheten hos symtomen. 

Chi två test. 

I denna studie kunde inte yoghurt 
förebygga antibiotikainducerad diarré 
men subgrupper av patienter med 
tidigare antibiotikainducerad diarré 
eller torsk kunde få fördelar av 
yoghurt under tiden med 
antibiotikabehandling. Resultatet 
visade att vuxna hade mest effekt av 
bioyoghurten och framförallt när det 
gällde gaser och magont.

Grad I



Bilaga II:4

Publikationsår
Land

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetenskaplig
Kvalitet

2007
Finland

Hatakka, K., 
Blomgren, K., 
Pohjavuori, S., 
Kaijalainen, 
T., PoussaT., 
Leinonen, M. 
et al. 

Treatment of 
acute otitis media 
with probiotics in 
otitis-prone 
children – A 
double-blind, 
placebo-
controlled 
randomized study

Syftet var att 
undersöka om 
probiotika 
minskade antalet 
eller duration av 
akut otit media eller 
bärare av 
nasofarynx-
patogener hos barn 
med återkommande 
öroninflammationer

Kvantitativ studie som var 
randomiserad, dubbelblind, 
placebo- kontrollerad.  Studien 
pågick i sex månader under 
september 2001 och april 2002 i 
Helsingfors Finland. Barnen intog 
dagligen antingen en ”tom” kapsel 
eller en innehållande Lactobacillus 
rhamnosus GG, Lactobacillus LC, 
Bifidobacterium breve och 
Propionbacterium freudenchii. 
Annan användning av probiotika 
förbjöds under studietiden. Av 309 
barn så fullföljde 135 av 155 i 
probiotikagruppen och 134 av 154 i 
placebogruppen. Bortfallet blev 20 i 
vardera gruppen, 40 totalt. 

Mann-Whitney U-test, Kaplan-
Meier metod. 

Probiotikabehandling reducerade inte 
antalet otiter eller återfall. En tendens 
till reducering av luftvägsinfektioner i 
probiotikagruppen. Probiotikan 
påverkade inte heller Streptococcus 
pneumonie eller Haemophilus 
influenzae men ökade Moraxella 
catarrhalis. 

Grad I



Bilaga II:5

Publikationsår
Land

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetenskaplig
Kvalitet

2001
Finland

Hatakka, K., 
Savilahti, E., 
Pönkä, A., 
Meurman, J. 
H., 
Poussa, T., 
Näse, L. et al.

Effect of long 
term consumption 
of probiotic milk 
on infections in 
children attending 
day care centers: 
double blind, 
randomized trial

Syftet var att 
undersöka om 
långvarig 
konsumtion av 
probiotisk mjölk 
kan reducera mag- 
och luftvägs 
infektioner hos barn 
på dagis. 

Kvantitativ studie som var 
randomiserad, dubbelblind, placebo 
kontrollerad klinisk studie på 18 
kommunala dagis i Helsingfors 
Finland. Interventionen pågick i 7 
månader under vintern. 
594 friska barn i åldrarna ett till sex 
år deltog. Barn med mjölkallergi, 
laktosintolerans samt andra 
allvarliga kroniska sjukdomar 
exkluderades. Barngruppen, 594 
varav 571 barn startade 
interventionen, delades in i en 
undersöknings grupp och en 
kontrollgrupp. Den ena gruppen 
fick mjölk med tillägg av 
Lactobacillus GG, den andra inte. 
Mängden mjölk som alla barnen 
fick dagligen var 260 ml.
Bortfallet var 44 i 
probiotikagruppen respektive 37 
och sammanlagt 81 av 571. 
Antalet infektionsdagar (luftvägs- 
och maginfektion), frånvaro från 
dagis som var infektionsrelaterad 
och diagnostiserad av läkare eller 
krävde antibiotika jämfördes. 

T test, Kaplan-Meier, Cox´s 
regression analyses, χ2-test and 
Fisher´s exact test. 

Barnen i probiotikagruppen hade 
färre frånvarodagar från dagis (16 %) 
på grund av sjukdom. En relativ 
minskning(17 %) av barn som fick 
övre luftvägsinfektioner med 
komplikationer och nedre 
luftrörsinfektioner. Samma resultat 
gällde antibiotikaanvändning (19 %) 
för luftvägsinfektioner. 

Grad I



Bilaga II:6

Publikationsår
Land

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetenskaplig
Kvalitet

2003
Finland

Kalliomäki, 
M., Salminen, 
S., Poussa, T., 
Arvilommi, 
H., & Isolauri, 
E.

Probiotics and 
prevention of 
atopic disease: 4-
year follow-up of 
a randomized 
placebo-
controlled trial

Syftet var att 
undersöka den 
preventive effekten 
av Lactobacillus på 
atopiska sjukdomar 
bibehålls efter 
spädbarnsåldern. 

Kvantitativ studie, follow-up, 
uppföljning av kohorten från 
tidigare studie. Alla barn som gjort 
den tidigare tvåårskontrollen bjöds 
in för uppföljning vid fyra års ålder. 
132 av 159 bjöds in att delta, 54 av 
68 i placebogruppen och 53 av 64 i 
probiotikagruppen fullföljde. 
Bortfallet blev 107 av 132, 19 %. 
Frågeformulär, klinisk 
undersökning, tillväxt och pricktest 
gjordes. 

T test och  χ2-test

Den preventiva effekten av 
Lactobacillus GG hos riskbarn 
bibehölls upp till fyra års ålder när 
det gäller atopiskt eksem. Ingen 
påvisbar effekt på luftvägsallergi. 

Grad II

2009
Finland

Kuitunen,M., 
Kukkonen, K., 
Juntunen-
Backman, K., 
Korpela, R., 
Poussa, T., 
Tuure, T. et al.

Probiotics prevent 
IgE-associated 
allergy until age 5 
years in cesarean-
delivered children 
but not in the total 
cohort

Syftet var att 
studera probiotikas 
och prebiotikas 
effekt för att 
förebygga allergier. 

Kvantitativ studie. En dubbel-blind 
placebo kontrollerad randomiserad 
studie. I studien ingick 1223 
mammor och deras barn som alla 
hade en ökad risk för allergi. 
Mammorna fick probiotika mixtur 
eller placebo sista 
graviditetsmånaden och deras barn 
fick en mixtur av probiotika samt 
prebiotika galacto-oligosaccharid 
eller placebo från födelsen och de 
första sex månaderna. Av de 1223 
barn slutförde 891 studien och 
uppföljdes under en 5 års period. 
Bortfallet var 332 av 891, 37 %. 
Ors.

χ2-test, Fisher´s exact test, T test, 
SPSS. 

Resultatet visade ingen skillnad 
mellan de båda grupperna vad det 
gällde allergi och eksem, atopiskt 
eksem, allergisk rhinit eller astma. 
Barn födda med kejsarsnitt och som 
fick probiotika hade lägre frekvens av 
IgE-associerad allergisk sjukdom. 

Grad I



Bilaga II:7
Publikationsår
Land

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetenskaplig
Kvalitet

2008
Finland

Kukkonen, K., 
Savilahti, E., 
Haathela, T., 
Juntunen-
Backman, K., 
Korpela, R., 
Poussa, T. et 
al. 

Long-Term Safety 
and Impact on 
Infection Rates of 
Postnatal 
Probiotic and 
Prebiotic 
(Synbiotic) 
Treatment: 
Randomized, 
Double-Blind, 
Placebo-
Controlled Trial

Syftet var att 
studera säkerheten 
och 
långtidsanvändning 
av synbiotika till 
nyfödda barn. 

Kvantitativ studie. Randomized, 
Double-Blind, Placebo-Controlled 
Trial. Mellan november 2000 och 
mars 2003 fick gravida kvinnor 
med hög risk för barnen att få 
allergi antingen synbiotika eller 
placebo. Deras barn erhöll samma 
som modern randomiserats att få. 
Av 1018 kvalificerade barn 
fullföljde 925 tvåårskontrollen. 
Bortfallet var 93 av 1018, 9 %. 

T test, χ2-test, Ors. 

Synbiotika var säkert och verkade 
öka motståndskraften för 
respiratotiriska infektioner under de 
två första åren. (De hade färre 
antibiotikarecept.)

Grad I

2007
Finland

Kukkonen, K., 
Savilahti, E., 
Haahtela, T., 
Juntunen-
Backman, K., 
Korpela, R., 
Poussa, T. et 
al. 

Probiotics an 
prebiotic galacto-
oligosaccharides 
in the prevention 
of allergic 
diseases: A 
randomized, 
double-blind, 
placebo-
controlled trial

Syftet var att 
studera effekten av 
en blandning av 4 
probiotikabakterier 
tillsammans med 
prebiotikan galakto-
oligosaccharides för 
att förebygga 
allergiska 
sjukdomar.

Kvantitaiv studie. Randomiserad, 
dubbel- blind, placebo kontrollerad 
studie. 1223 gravida kvinnor med 
hög risk för allergi randomiserades 
till att få probiotika eller placebo 
två till fyra veckor före planerad 
förlossning. Deras spädbarn mottog 
samma probiotika plus galacto-
oligopsaccharides eller placebo i 
sex månader. Vid två års ålder 
utvärderades den kumulativa 
frekvensen av allergiska sjukdomar 
och IgE mottagligheten. 
Avföringsprover togs under 
behandlingen samt vid två års ålder. 
Bortfallet var 301 av 1018 som 
påbörjade behandlingen.
SPSS, χ2-test, Mann-Whitney U-
test. 

Probiotisk behandling visade ingen 
effekt på den allergiska incidensen 
vid två års ålder men förebyggde 
eksem signinfikant och särskilt 
atopiskt. Resultaten föreslår en 
motsatt association mellan atopiska 
sjukdomar och kolonisationen av 
tarmen med probiotika.

Grad I



Bilaga II:8
Publikationsår
Land

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetenskaplig
Kvalitet

2005
Finland

Laitinen, K., 
Kalliomäki, 
M., Poussa, T., 
Lagström, H., 
& Isolauri, E.

Evaluation of diet 
and growth in 
children with and 
without atopic 
eczema: follow-
up study from 
birth to 4 years

Syftet för 
undersökningen var 
att undersöka 
betydelsen av den 
förklarande roll diet 
med probiotika i en 
interventionsstudie, 
när det gäller 
atopiska eksem i 
tidig barndom och 
säkerställa 
användande av 
probiotiskt tillägg 
perinatalt. 

Kvantitativ studie. Dubbel blind, 
placebo kontrollerad studie med 
Lactobacillus GG som gavs till 
mammorna prenatalt och till barnen 
postnatalt i sex månader. 159 barn 
till familjer med allergisk historia. 
Studien beskriven i en annan studie, 
Kalliomäki et al 2001, 2003.

χ2-test, Fishers exact test och 
Annova. 

Minskad risk för atopiskt eksem men 
ett ökat intag av askorbinsyra visade 
på ökad sannolikhet för atopiskt 
eksem. 

Grad I

2002
Finland

Rautava, S.,
Kalliomäki, 
M., & Isolauri, 
E.

Probiotics during 
pregnancy and 
breastfeeding 
might confer 
immunomodulato
ry protection 
against atopic 
disease in the 
infant

Syftet var att 
undersöka om 
potentialen med 
bröstmjölkens 
immunskyddande 
effekt kunde 
främjas med att ge 
gravida och 
ammande mammor 
med eller utan 
atopiska sjukdomar 
probiotika. 

Kvantitativ studie. En del av en 
dubbel blind, placebo kontrollerad 
studie. 159 gravida kvinnor 
randomiserades till att få antingen 
Lactobacillus rhamnosus GG eller 
placebo fyra veckor före 
förlossning och barnen fick 
detsamma i tre månader och barnet 
skulle ammas lika länge. Bortfallet 
var 97 av 159. 

CIs, Student t test, Mann-Whitney 
U test och χ2-test. 

Den immunskyddande potentialen av 
bröstmjölk ökade av probiotika och 
bestämdes via tillväxtfaktorer i 
bröstmjölk. 

Grad II



Bilaga II:9
Publikationsår
Land

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetenskaplig
Kvalitet

2004
 USA

Saavedra, J. 
M., Abi-
Hanna, A., 
Moore, N., & 
Yolken, R. H.

Long-term 
consumption of 
infant formulas 
containing live 
probiotic bacteria: 
tolerance and 
safety

Syftet var att 
undersöka 
toleransen av 
ersättning 
innehållande två 
probiotika samt 
effekt på tillväxt, 
kliniskt status och 
mag-tarm- hälsa 
hos friska barn.

Kvantitativ studie. En prospektiv, 
dubbel blind studie, randomiserad, 
placebokontrollerad studie. 131 
friska barn från 27 dagis i 
Baltimoreområdet i åldrarna 3 
månader till 24 månader. Barnen 
uttogs utefter föräldrarnas vilja att 
delta i studien. Barnen fick 
ersättning innehållande antingen 
Bifidobacterium lactis och 
Streptococcus thermophilus med 
hög koncentration eller samma med 
lägre eller utan. 
Bortfallet var 13 av 131. 

χ2-test, Pearson, Student´s t test. 

Probiotikan var väl tolererad och 
säker att använda. En lägre 
rapportering av kolik och irritation 
samt lägre frekvens av 
antibiotikaanvändande.

Grad I

2007
Italien

Savino, F., 
Pelle, E., 
Palumeri, E., 
Oggero, R., & 
Miniero, R.

Lactobacillus 
reuteri (American 
Type Culture 
Collection Strain 
55730) Versus 
Simethicone in 
the Treatment of 
Infantile Colic: A 
Prospective 
Randomized 
Study

Syftet var att testa 
hypotesen att oralt 
tillförd 
Lactobacillus 
reuteri i en 
prospektiv 
randomiserad studie 
skulle förbättra 
symtomen av 
infantil kolik. 

Kvantitativ studie. Prospektiv 
kontrollerad studie med 
randomisering av kolikbarn till att 
antingen få probiotikadroppar eller 
Simethiconedroppar dagligen. 
Studien pågick från april 2004 till 
maj 2005. 90 bröstuppfödda barn 
med diagnostiserad kolik deltog. 
Bortfallet var sju av 90. 

Mann-Whitney test, χ2-test.  

Lactobacillus förbättrade 
koliksymtom hos ammade barn inom 
en veckas behandling jämfört med 
Simethiconegruppen. 

Grad I



Bilaga II:10
Publikationsår
Land

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetenskaplig
Kvalitet

2007
Australien

Taylor, A. L., 
Dunstan, J. A., 
& Prescott, S. 
L.

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

Syftet var att 
fastställa om tidigt 
tillförd probiotika 
kunde förebygga 
allergi hos 
högriskbarn.

Kvantitativ studie. Randomiserad, 
dubbelblind, placebokontrollerad 
design. Barnen fick inom 48 timmar 
efter födseln antingen Lactobacillus 
acidophilus eller placebo. 
Bortfallet var 53 av 231. 

χ2-test, Student´s t test, OR. 

Tidigt probiotikatillägg med 
Lactobacillus acidophilus minskade 
inte risken för atopiskt dermatit hos 
högriskbarn och ökade 
allergikänsligheten! 

Grad I

2006a
Australien

Taylor, A. L., 
Hale, J., 
Wiltschut, J., 
Lehmann, H., 
Dunstan, J. A., 
& Prescott, S. 
L.

Effects of 
probiotic 
supplementation 
for the first 6 
months of life on 
allergen- and 
vaccine-specific 
immune responses

Syftet var att söka 
och fastställa om 
probiotiskt tillägg 
under de första sex 
månaderna i livet 
kunde förändra 
allergi- och vaccin- 
specifika 
immunförsvar. 

Kvantitativ studie. Randomiserad 
dubbelblind, placebokontrollerad 
design. 231 allergiska gravida 
kvinnor i Perth mellan juli 2002 och 
mars 2005 rekryterades, 
randomiserades och stratifierades. 
Barnen fick antingen Lactobacillus 
acidophilus eller placebo de första 
sex månaderna. Bortfallet var 53 av 
231. 

Student´s t-test, Pearson χ2-test, 
Mann.Whitney U-test. 

Ingen kvarstående effekt på 
allergenspecifika svaret. Studien visar 
att den kan ha immunförändrande 
effekt på vaccinsvaret. 

Grad I



Bilaga II:11
Publikationsår
Land

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetenskaplig
Kvalitet

2006b
Australien

Taylor, A., 
Hale, J., 
Wiltschut, J., 
Lehmann, H., 
Dunstan, J. A., 
& Prescott, S. 
L.

Evaluation of the 
effects of 
probiotic 
supplementation 
from the neonatal 
period on innate 
immune 
development in 
infancy

Syftet var att 
undersöka 
immunförsvaret de 
första sex 
månaderna med 
tillägg av 
probiotika. 

Kvantitativ studie. Randomiserad 
dubbelblind, placebokontrollerad 
design. Blockrandomisering av 231 
barn med hög risk för allergi som 
fick Lactobacillus acidophilus eller 
placebo de första sex månaderna. 
Bortfallet var 113 av 231.

MannWhitney U-test,  Student´s t-
test. 

Probiotiskt tillägg under de sex första 
månaderna ändrade inte immunsvaret 
i populationen med hög risk för at 
utveckla allergiska sjukdomar. 
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2008
Tyskland

Volkmar 
Kopp, M., 
Hennemuth, I., 
Heinzmann, 
A., & 
Urbanek, R.

Randomized, 
Double-Blind, 
Placebo-
Controlled Trial 
of Probiotics for 
Primary 
Prevention: No 
Clinical Effects of 
Lactobacillus GG 
Supplementation

Syftet var att 
undersöka den 
preventiva effekten 
av probiotika 
Lactobacillus GG 
på utveckling av 
atopisk dermatit. 

Kvantitativ studie. Dubbelblind, 
randomiserad, placebokontrollerad 
studiedesign. 105 gravida kvinnor i 
Freiburg fick fyra till sex veckor 
före förlossningen antingen 
Lactobacillus GG 2 gånger dagligen 
eller placebo. Barnen fick 
detsamma i tre månader men 
ytterligare tre månader om de var 
för tidigt födda. Studien pågick 
mellan juli 2002 och juni 2004. 
Bortfallet var elva av 105. 

T test, Wilcoxon test, χ2-test, OR. 

Lactobacillus GG kunde inte minska 
atopifrekvensen samt 
allvarlighetsgraden på dem som fick 
atopi och ökade frekvensen av 
bronchiter! 
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2005
Israel

Weizman, Z.,
Asli, G.,. &
Alsheikh, A.

Effect of Probiotic 
Infant Formula on 
Infections in 
Child Care 
Centers: 
Comparison of 
Two Probiotic 
Agents

Syftet var att 
undersöka effekten 
av två typer av 
probiotika för att 
förebygga 
infektioner hos 
småbarn som vistas 
på dagis.

Kvantitativ studie. En dubbel blind, 
placebo kontrollerad, randomiserad 
studie. Friska fullgångna barn i 
åldern fyra – tio månader från 
fjorton dagis i Beer-Sheva området 
i Isarael ingick i studien som pågick 
från december 2000 till september 
2002. 201 barn randomiserades till 
studien i tre olika grupper. De fick 
antingen ett tillägg med 
Bifidobacterium lactis eller 
Lactobacillus reuteri annars placebo 
i tolv veckor. Bortfallet var sju av 
201. 

χ2-test, Tukey test. 

Signifikant fler barn i 
kontrollgruppen hade feber jämfört 
med de andra grupperna samt 
diarréepisoder och diarréduration. 
Lactobacillus reuteri hade signifikant 
lägre antal dagar med feber, 
läkarbesök, frånvaro från dagis och 
antibiotikarecept. Förekomst och 
längd av luftvägsinfektioner skiljde 
sig inte åt mellan grupperna. 
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2008
Sweden

West, C. E., 
Gothefors, L., 
Granström, 
M., Käyhty, 
H., 
Hammarström
, M-L., & 
Hernell, O.

Effects of feeding 
probiotics during 
weaning on 
infections and 
antibody 
responses to 
diphtheria, tetanus 
and Hib vaccines

Syftet var att 
fastställa inverkan 
av Lactobacillus 
F19 (LF19) under 
avvänjningen när 
det gäller 
infektioner och IgG 
antikroppssvar på 
rutinvaccinationern
a Haemophilus 
influnezae typ B, 
difteri och tetanus.

Kvantitativ studie. Dubbelblind, 
placebokontrollerad randomiserad 
interventionsstudie. 180 spädbarn 
från Umeå fick under augusti 2000 
till november 2003 gröt dagligen 
med eller utan LF19 från fyra till 
tretton månaders ålder. Bortfallet 
var åtta av 179. 
χ2-test, Student´s t-test, Ancova, 
Anova.

Den preventiva effekten av 
Probiotika på eksem hos spädbarn 
blev inte besannad. Lactobacillus 
reuteri hade mindre IgE associerat 
eksem under andra året och därför 
kan de löpa mindre risk att utveckla 
luftvägsallergi i framtiden.
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2008
New Zealand

Wickens, K. 
Black, P. N., 
Stanley, T. V., 
Mitchell, E., 
Fitzharris, P., 
Tannock, G., 
W., & et al.

A differential 
effect of 2 
probiotics in the 
prevention of 
eczema and 
atopy: A double-
blind, 
randomized, 
placebo-
controlled trial

Syftet var att 
undersöka om 
probiotiskt tillägg 
tidigt i livet kan 
förebygga eksem 
och atopisk hud vid 
två års ålder.

Kvantitativ studie. Tvåarmad, 
dubble blind, placebokontrollerad 
studie. 512 Gravida kvinnor i 
Auckland deltog om de eller 
blivande pappan hade en 
hälsohistoria med astma, eksem 
eller hösnuva. Mammorna fick 
antingen Lactobacillus rhamnosus 
eller Bifido animalis eller placebo 
fem veckor före förlossning och 
fortsatte till och med sex månader 
om de ammade. Barnen fick 
detsamma som mammorna till och 
med två års ålder. 
Bortfallet var 66 av 512. 

Kaplan.Meier, OR, χ2-test.

Barn som fått Lactobacillus 
rhamnosis hade en signifikant sänkt 
risk att få eksem jämfört med 
placebo. Ingenav probiotikan 
minskade atopin.
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