
 

    Kan probiotica vara ett komplement 

    vid behandling av Helicobacter pylori- 

    infektion? 

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 

Examensarbete 

Mihaela Turcanu 

Huvudområde: Farmaci 

Nivå: Grundnivå 

Nr: 2013:F18



1 

 Kan probiotica vara ett komplement vid behandling 

 av Helicobacter pylori- infektion? 

 Mihaela Turcanu 

 Examensarbete i Farmaci 15hp 

Farmaceutprogrammet 180hp 

 Institutionen för Kemi och Biomedicin 

  Linnéuniversitetet, Kalmar 

         Institutionen för Kemi och biomedicin 

         Linnéuniversitetet 

Handledare  

Britt-Inger 

Marklund 

Universitetslektor SE-391 82 Kalmar 

         Institutionen för Kemi och biomedicin 

         Linnéuniversitetet 

Examinator    

Ann-Christin Koch-Schmidt 

Universitetslektor 

         SE-391 82 Kalmar 

Sammanfattning 

Helicobacter pylori (HP) är en mycket vanlig bakterie och 50 % av jordens befolkning bär på denna 

bakterie.  1982 bevisade australiensarna Barry Marshall och Robin Warren att bakterien kunde överleva 

i magens sura miljö. Bakterien orsakar kronisk inflammation genom att skada slemhinnan i magsäcken 

och tolvfingertarmen och kan ge upphov till magsår. Efter upptäckten av H. pylori har 

Världshälsoorganisationen (WHO) deklarerat bakterien som en klass 1-carcinogen. H. pylori-

behandlingen består av trippelterapi där två olika sorters antibiotika tillsammans med PPI 

(protonpumpshämmare) används. På grund av problematiken med antibiotikaresistens samt 

antibiotikaassocierade biverkningar misslyckas 35 % av H. pylori- behandling vid bruk av 

förstahandsalternativet. Vid misslyckande måste patienten äta tre eller flera sorters antibiotika som ger 

fler biverkningar. Probiotika är levande bakteriekultur av flera olika stammar av de ”goda” bakterier 

som återställer balansen i tarmfloran. Syftet med denna studie var att undersöka om probiotika kan vara 

ett komplement till antibiotikavid behandling  av  H. pylori- infektioner. Metoden som användes var 

litteratustudier av randomiserade kliniska studier från databasen PubMed och Google Scholar där olika 

trippelbehandlingar och probiotika-stammar jämförs på patienter med H. pylori. Resultat från studierna 

visade att för- och efteradministrering med probiotika i samband med trippelbehandling minskar 

bakteriehalten och förbättrar eradikeringsresultaten. Samtidigt är probiotikakomplement mycket 

effektivt vad gäller minskning av antibiotikaassocierade biverkningar. Slutsatsen blev att det krävs 

ytterligare forskning där stora, långsiktiga och placebokontrollerade studier utförs för att bestämma 

exakt vilken stam eller hur hög dos av probiotika som bör användas . Studieresultaten visar att tillskott 

med probiotika kan användas som komplement vid behandling av H. pylori-infektioner eftersom detta 

ökar patientens livskvalitet genom att reducera symtom som H. pylori orsakar och biverkningar från 

antibiotika. 
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SUMMARY 

Helicobacter pylori is a type of bacteria that causes inflammation and 50 % of the 

world´s population carry this bacteria. In the 80's Dr Barry Marshall and Dr Robin 

Warren proved that H. pylori could survive in the acidic environment of the 

stomach. The bacterium causes chronic inflammation by damaging the lining of 

the stomach and duodenum, and can give rise to gastric ulcers. After the discovery 

of H. pylori, the World Health Organisation declared the bacterium as a class 1 

carcinogen. H. pylori treatment consists of triple therapy where two different 

antibiotics along with PPI (proton pump inhibitors) are used. Because of the 

problem of antibiotic resistance and antibiotic associated adverse events, 35% of 

H. pylori treatments fail when using first choice therapy. Upon failure, the patient 

must eat three or more types of antibiotics that give more side effects. Probiotics 

are cultures of live bacteria of several different strains of the "good" bacteria that 

restore the balance of the intestinal flora. The aim of this study was to investigate 

whether probiotics may be an adjunct in the treatment of H. pylori infections. The 

study is a literature study of randomized control studies from the database Pub 

Med and Google Scholar, where different triple therapies with and without 

probiotic complement were compared in patients with H. pylori. Results from 

studies showed that pre-and post-administration of probiotics together with triple 

therapy reduces bacterial levels and improves eradication results, and the 

probiotics complement is effective in reduction of antibiotic associated side 

effects. Are conclusion, further research using large, long-term, placebo-

controlled trials will be required in order to determine exactly what strain or how 

high a dose of probiotics should be used. According to the study results probiotics 

in conjunction with antibiotics have a small effect on increasing eradication but 

lead to an overall reduction of adverse reactions. Probiotics can be used as 

complements when treating H. pylori infection and improve the patient's quality 

of life by reducing symptoms and side effects that H. pylori and antibiotics cause. 
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FÖRORD 

Det litteraturarbetet ingår i Farmaceutprogrammets 180 hp vid Linneuniversitetet i 

Kalmar. Det omfattar tio veckors heltidsstudier som motsvarar 15 hp och 

genomförs under andra halvan av vårterminen v. 13 till v. 23. 

Jag vill först och främst tacka min handledare Britt-Inger Marklund som har stått 

ut med mig och gjort att detta arbete har fått ett sammanhang speciellt när det 

gäller språket. Ett stort TACK till examinator Ann-Christin Koch-Schmidt för den 

tid hon har lagt ner och vägledning som jag har fått. 

Liatorp, 2013-06-13 

Mihaela Turcanu 
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Cytotoxin associated gene A 
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     CAM 
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Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

     GI 
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     IFN-γ 

 

Interferon gamma 

     LPS 

 

Lipopolysackarid 

     NIH 

 

National Institute of Health (i USA) 

     NK celler 

 

Naturliga mördarceller 

 

     OCA 

 

Omeprazol, klaritromycin, amoxicillin 

     OCAP 

 

Omeprazol, klaritromycin, amoxicillin, probiotika 

     PBP 

 

Penicillinbindande proteiner 

     PCR 

 

Polymerase chain reaction 

     POCA 

 

     PPI  

Probiotika, omeprazol, klaritromycin, amoxicillin 

 

Protonpumpinhibitor 

 

     TNF- α 

 

Tumörnekrosfaktor alfa 

 

     UBT 

 

Urea Breath Test 

     VacA 

 

Vacuolating cytotoxin A  
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INTRODUKTION 

 

Magsår är små sår i magsäckens och i tolvfingertarmens slemhinna. Nästan 10 % 

av befolkningen får magsår under sin livstid. Sjukdomen är lika vanlig hos 

kvinnor som hos män. Orsaken till magsår är förhöjd syraproduktion i magsäcken 

vilket skadar den skyddande magslemhinnan. Sår i tolvfingertarmen är dubbelt så 

vanligt jämfört med sår i magsäcken och den vanligaste orsaken är en bakterie, 

Helicobacter pylori. Självläkning av H. pylori-infektionen är ovanligt, varför 

behandling måste sättas in för att eradikera bakterien. Långvarig inflammation 

med denna bakterie ökar risken för att cancer utvecklas. Magcancer är världens 

tredje vanligaste cancerform, vilket gör det till en vanlig sjukdom. Upptäckts den i 

tidigt stadium finns det goda chanser att bota den (www.1177.se). 

 

Bakteriens upptäckt 

 

I slutet av 1970-talet hade Dr. Robin Warren blivit alltmer övertygad om att 

bakterier kunde leva i magsäcken hos patienter med magsår. Senare träffade han 

Dr Barry Marshall och tillsammans började de forska kring orsaken till magsår. I 

flera decennier hade läkare trott att magsår orsakades av kryddstark mat, stress 

och för hög syraproduktion. På odlingsplattor hade Warren och Marshall satt små 

bitar av magslemhinnan från en magsårspatient och som tur var glömde forskarna 

sina odlingsplattor över en påskhelg och lyckades då odla fram kolonier av sakta 

växande spiralformade organismer. Upptäckten publicerades 1982 i den brittiska 

tidskriften Lancet. Trots publikationen ignorerades Warren och Marshall av 

kollegor som inte ansåg att det var möjligt för mikroorganismer att kolonisera den 

sura magsäcksmiljön. Till slut bestämde sig Barry Marshall för att bevisa 

bakteriens förmåga att kolonisera magsäcken genom att dricka av en buljong med 

H. pylori. Efter några dagar blev han kraftigt illamående, utmattad och fick dålig 

andedräkt. På laboratoriet analyserade han biopsier från sin egen magsäck och 

kunde bevisa inflammation i magsäcksväggen och att H. pylori verkligen kunde 

överleva i den sura miljön och orsaka magsår. Han bestämde sig för att äta en 

antibiotikakur och blev snabbt frisk igen. Fortsatta studier och diskussioner pågick 

under 10 års tid till deras upptäckt accepterades 1994 när de amerikanska  
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sjukvårdsmyndigheterna (NIH) rekommenderade att magsår behandlas med 

antibiotika. Efter ytterligare två år godkände det svenska Läkemedelsverket 

samma behandlingskombination. Efter 20 års forskning belönades Barry Marshall 

och Robin Warren år 2005 med Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sin 

upptäckt (Weintraub et al., 2010).  

 

H. pylori epidemiologi 

 

 H. pylori är en vanlig bakterie och är klassad carcinogen enligt 

Världshälsoorganisationen (IARC et al 1994). Hälften av världens befolkning 

bedöms bära på denna mikroorganism. Människan är den enda kända reservoaren, 

och sannolikheten att smittas är störst under uppväxtåren eftersom barn oftare 

utsätts för bakterier. Än i dag vet forskarna inte exakt hur smittspridningen går till 

utan misstänker förorenat vatten, dålig handhygien, fecal-fecal, fecal-oral eller 

mag-orala smittvägar där smittan i det sista fallet sker via gastroskopi-instrument. 

Man anser att trångboddhet lär öka sannolikheten att smitta sprids (Brown et al., 

2000). Prevalensen av denna bakterie varierar kraftigt i de olika världsdelarna och 

den är vanligare i låginkomstländerna där 70-90 % bär på smittan. Av de smittade 

personerna är 80 % symtomfria (Dunn et al., 1997). Grupper med lägst 

infektionsrisk finns i länder med hög socioekonomisk status. Hos den äldre 

generationen stiger förekomsten av smittan till 50 % eftersom de växte upp under 

förhållanden då bakterierna fanns i större grad p.g.a. sämre levnadsförhållande. 

Helicobacter är en patogen som kan orsaka gastrit, duodenalsår, ventrikelsår, två 

cancertyper, MALT (mucosa-associerad lymfoid vävnad) B-cell och carcinom 

(magsäck) och vidare leda till utveckling av magcancer (Kuster et al., 2006). Först 

klassades denna bakterie som Campylobacter men 1989 skapades ett separat 

genus för den då den uppvisade en annorlunda gensekvens i 16S ribosom RNA-

genen och har många flageller jämfört med Campylobacter (Brown et al., 2000). 

Den namngavs till Helicobacter pylori på grund av sitt spiralformade utseende 

och förekomst i bl.a. pylorusregionen. 

 

Bakteriens morfologi  

 

H. pylori-bakterien är en helix-formad (S-formad), gramnegativ stav samt en 

mikroaerofil bakterie,(den kräver 5 % syre, d.v.s. en lägre koncentration än den 

som finns i atmosfären). Bakteriens längd varierar mellan 2,4- 4,0 µm och den är  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mucosa-associated_lymphoid_tissue
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0,5-0,9 µm bred. Kolonier av H. pylori växer bäst på blodagarplattor vid 37°C och 

ett neutralt pH. Bakterien bildar efter 3-5 dagar kolonier som är runda och 

transparenta och en lätt hemolys kan ses runt kolonierna (Owen et al., 1998).  

Ämnesomsättningen sker med respiration (bakterien är kemoorganotrof). H. 

pylori trivs bäst vid neutralt pH. Bakterien producerar katalas, oxidas och ureas. 

Magsäcken är en sur miljö (pH 1-2) men epitelcellslagret täcks av ett slemskikt 

som håller ett neutralt pH (pH 7-8). För att det skall vara möjligt för bakterien att 

klara den sura miljön tills den hinner ta sig till slemskiktet utsöndrar den ureas. 

Ureaset är ett stort enzym som hydrolyserar urea i magsäcken till ammoniak och 

koldioxid, figur 1. 

 

 

                       Figur.1 H. pylori metaboliserar urea till ammoniak och CO2.  

 

Ammoniaken neutraliserar den sura vätskan i magen runt om organismen, vilket 

gör det möjligt för bakterien att överleva tills den nått in i slemskiktet (Salyers et 

al., 2002) . Bakteriens yttre membran består av fosfolipider, lipopolysackarider, 

adhesiner och poriner. Bakteriens rörlighet styrs av 2-6 flageller med en längd på 

3 µm, vilka roterar som propellrar. Flagellerna är täckta av en mantel, som är en 

förlängning av yttermembranet, för att klara den sura miljön och är sammansatta 

av två flagellin-subenheter, FlaA och FlaB (som är avgörande för motiliten).  

Tack vare spiralformen och de roterande flagellerna kan bakterien snabbt ta sig 

genom magens sura innehåll och in i slemskiktet utan att bli eliminerad (Gunther 

et al., 2001). 

 

H. pylori-genomet  

 

Arten H. pylori består av många olika stammar med nukleotidskillnader i genomet 

och den mest studerande stammen är "26695" som isolerades i Storbritannien 

1980 från en patient med gastrit. Denna stam har ett cirkulärt genom som består 

av 1,7 miljoner baspar och 1590 proteinkodande sekvenser. 50 -70 % av H. 

pylori-stammarna har en patogenitets-ö, cag-PAI, som är en gensekvens som är en  
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del av H. pylori genomet och som innehåller gener som kodar för ett typ IV 

sekretionssystem. Motsvarande finns även hos andra bakterier. Patogenitetsön har 

en storlek på 40 kb och innehåller 30 gener bl.a. cagA (Dunn et al., 1997). CagA- 

proteinet kan variera i de olika stammarna på grund av olika antal upprepningar av 

repetitiva sekvenser i C-terminala regionen vilket kan vara avgörande för H. 

pylori stammens patogenitet (D'Elios et al., 2007). 

 

 

Immunförsvaret vid H. pylori-infektion 

Under infektionen tar sig bakterien igenom lumen och hydrolyserar urea. Ureaset 

är den första virulensfaktorn, eftersom det tillåter bakterien att överleva i den sura 

miljön. Flagellerna hjälper till att driva bakterien genom magslemlagret för att nå 

epitelcellerna. Den vidhäftar med hjälp av adhesinet BabA (Blood-group binding 

adhesin) som binder till en kolhydratstruktur på ett antigen som finns på ytan av 

magens epitelceller (Lewis b- antigenet). Olika H. pylori- stammar har olika 

adhesiner. Väl på plats börjar bakterien med en nålliknande struktur, det s.k. typ 

IV sekretionssytemet, att injicera toxiska faktorer i värdcellen, bland annat 

proteinet CagA (cytotoxin associerad gen A) - den andra virulensfaktorn. Detta 

fosforyleras av tyrosinkinaser i sin C-terminal och binder därefter till och 

aktiverar oncoproteinet SHD-2, ett tyrosinfosfatas (Kusters et al., 2006). Denna 

faktor triggar gastrointestinal inflammation och cancerutveckling.  

CagA stör proteinmetabolismen, funktionen av cellskelettet, ökar 

cellproliferationen och hämmar apoptosen. CagA inducerar höga nivåer av 

cytokinerna IL 1b, IL 6 och IL 8, vilket attraherar inflammatoriska celler, 

mestadels neutrofiler och makrofager (Radosz et al., 2005). Infiltration av 

neutrofiler leder till ökad ackumulering av reaktiva syreradikaler (ROS) som kan 

skada epitelskiktet och inducera produktion av flera pro-inflammatoriska 

cytokiner, såsom IFN-γ från NK-celler och CD8 + T-celler (Sommer et al. 1998, 

Smythies et al., 2000). HP-NAP (neutrofilaktiverande protein) är ett oligomert 

protein på 150 kDa. Den kallas så p.g.a. att det orsakar vävnadsskada genom att 

stimulera neutrofiler att producera reaktiva syreintermediärer (ROS) vilka orsakar 

skador på epitelcellerna genom att oxidera DNA. Makrofagerna känner igen H. 

pylori LPS (lipopolysackarid) och inducerar TNF-alfa, immuncellerna vilket 

främjar inflammationsprocessen (Holly et al., 2006). 
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Den tredje virulensfaktorn, som är betydelsefull för magsår- och magcancer- 

utveckling, är det cytoplasmatiskt vakuoliserande VacA-cytotoxinet som uttrycks 

samtidigt med CagA-proteinet. Det förändrar tight junctions mellan epitelcellerna 

och gör att det bildas stora vakuoler (hålrum) i epitelcellens cytoplasma vilket 

stimulerar frisättning av urea och anjoner från värdcellen. VacA ökar 

membranpermeabiliteten för små molekyler som fungerar som näring för H. 

pylori. VacA har även andra effekter på målceller bl.a. stör det mitokondriens 

funktion. Det leder till frisättning av cytokrom C från mitokondriens inre 

membran till cytoplasman och sätter därmed igång en apoptoskaskad vilket leder 

till celldöd. VacA hämmar även antigenpresentation, blockerar T-cellproliferation 

och stör cellsignaleringen. VacA -toxinet tillsammans med ROS orsakar 

vävnadskador vilket förstör det skyddande slemlagret och magsyran kan tränga 

igenom till epitelet, vilket orsakar blödning (Dunn et al., 1997, Kuster et al., 2006, 

D´Elios et al., 2007). 

 

Symtom 

Eftersom bakterien koloniserar epitel- och slemskiktet i den nedre delen av 

magsäckens antrum, kan den där orsaka skador genom att åstadkomma en 

inflammatorisk reaktion och producera cellskadande toxiner. Inflammationen kan 

leda till ökad gastrinfrisättning och därmed ökad HCl -sekretion. Personer, som 

bär på H. pylori-bakterien, har ofta inga symtom alls men när bakterien orsakar 

gastrit, (sura uppstötningar), magkatarr eller duodenalsår utvecklas symtomen. 

Det vanligaste symtomen vid en H. pylori-infektion är smärta i övre delen av 

buken (epigastrialgier), sugande smärta oftast nattetid, halsbränna, rapningar, 

uppblåshet, anorexi, utspänd buk, matintolerans, illamående, viktminskning, dålig 

andedräkt och i vissa fall utvecklas järnbrist (www.1177.se). 

 

Diagnostik 

 

Det finns olika diagnostiska tester som kan utföras för att fastställa en H. pylori-

infektion, såväl invasiva som icke invasiva metoder används. Till de icke invasiva 

testen hör serologiska metoder och utandningstest (UBT- urea breath test) . Den 

invasiva diagnostiken utförs i samband med gastroskopi. Gastroskopi är när en  

 

 

http://www.1177.se/
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böjlig slang med en kamera förs ner i svalget via matstrupen, vidare till 

magsäcken och ner till tolvfingertarmen. Läkaren tar två olika biopsier 

(vävnadsprover) - från corpus- och antrumområdena - och undersöker 

histopatologin för att se om det finns förändringar på slemhinnan eller om magsår 

har bildats (www. Läkemedelsverket. se). 

 

Invasiva test 

CLO- test (Campylobacter-like organism test) 

CLO- test på antral biopsi bygger på samma princip som urea-utandningstestet. 

Biopsiprovet placeras i ett medium som innehåller urea och fenolrött som pH- 

indikator. Om bakterien hydrolyserar urea till ammoniak, höjs pH i mediet som 

ändrar färg till rött. Vid negativt svar ses gul färg. Skulle patienten äta PPI-

preparat (protonpumpshämmare) finns det risk för falskt negativt svar (William et 

al., 2007).  

Histologitest 

Histopatologisk undersökning görs på vävnadsprover från corpus och antrum och 

studeras i mikroskop. Vävnadsproven fixeras i 10 % formalinlösning och färgas 

med hematoxylin samt eosin för att kunna se H. pylori (Tolone et al., 2012). 

 

Icke invasiva test  

Serologiska test 

Blodprov tas från fingret och testas med ELISA (enzyme linked immunosorbent 

assay). Provet skickas vidare till ett laboratorium för analys av IgG- eller IgA- 

antikroppar i serum. Man undersöker således om det finns antikroppar mot 

bakterien och kan utesluta en infektion.  

UBT- test 

Urea- utandningstest görs på vårdcentralen där man får en oral dos innehållande 

urealösning med radioaktiv 
13

C eller icke-radioaktiv 
14

C . Den infekterade 

patientens aktiva H. pylori bakterier kommer att bryta ner urean med enzymet 

ureas, figur 1. Koldioxiden tas upp i blodet och transporteras vidare bunden till  
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hemoglobin respektive som bikarbonat till andningsorganen, där den sedan frisätts 

i form av 
13

CO2, vilket kan mätas i utandningsluften med en 

isotopmasspektrometer. Metoden har en 95 % sensitivitet och specificitet men det 

finns risk för falskt negativa resultat om patienten äter PPI (protonpump inhibitor 

www.fass.se). 

Analys av H.pylori-antigen i faecesprov 

Antigenanalys EIA (enzymimmunoassay) är ett enkelt test där man mäter halten 

antigen från H. pylori i avföringen. Metoden påvisar gott resultat (samma som 

utandningstestet beskrivet ovan) men även här finns risk för falskt negativt 

resultat om patienter äter PPI. Denna metod diagnostiserar pågående infektion 

med H. pylori och kan användas för att bedöma om eradikeringsbehandling har 

lyckats (Läkemedelsboken 2011/2012). 

Polymerase Chain Reaction (PCR) 

Polymeraskedjereaktionen kan skapa tusentals DNA-kopior från ett enda 

”provexemplar”. När man söker efter H. pylori amplifieras genen som kodar för 

ureas. Denna metod används endast vid forskningsinstitut där H. pylori- 

infektionen studeras (Athanassios et al., 1998).  

 

 

Behandling av H. pylori-infektion 

 

För eradikering av H. pylori rekommenderas en trippelbehandling som består av 

två olika sorters antibiotika tillsammans med PPI-preparat. Det är nödvändigt att 

använda PPI i kombination med antibiotika eftersom antibiotikan inte är 

tillräckligt verksam i den sura miljön. Varför det används två olika sorters 

antibiotika och inte bara en är för att förhindra att bakterien utvecklar resistens 

mot antibiotikumen. Förstahandsvalet som används för behandling är 

klaritromycin 500mg 1x2, amoxicillin 500mg 2x2 och omeprazol 20mg 1x2 i en 

vecka, figur 2. Om eradikering misslyckas kan andrahandsalternativ användas så 

som klaritromycin med metronidazol (Västra Götalandsregionen 

Läkemedelskommittén 2009). Vid påvisad antibiotikaresistens samt återfall av H. 

pylori-infektion rekommenderas ett tredjehandsalternativ med tre olika 

antibiotikapreparat där > 90 % eradikeringsfrekvens nås. Enligt detta behandlas i 

10 dagar med vismut subnitrat (avregistrerat i Sverige) 75-150 mg x 4 eller 

subcitrat 120 mg x 4 (licenspreparat), tetracyklin 500 mg x 4 samt metronidazol 

400 mg x 3, figur 2 (www.internetmedicin.se). 

http://www.internetmedicin.se/
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 Förstahandsvalet 

PPI(omeprazol 20mg) + (A) amoxicillin 500mgx2 + (C) klaritromycin 

500 mg x2.( 7 dagar). 

 Vid misslyckande 

  Andrahandsvalet 

PPI (omeprazol 20mg) + (C) klaritromycin 250mgx2 + (M) 

Metronidazol 400mgx2. (7 dagar). 

 Tredjehandsvalet 

Vismut subnitrat 75-150 mg x 4 eller subcitrat 120 mg x 4, tetracyklin 500 mg x 4, metronidazol 400 mg 

x 3, med eller utan protonpumpshämmare. (10 dagar). 

Figur 2. Ett sammanfattande schema av de rekommenderade behandlingsalternativen vid 

eradikering av H. pylori. 

Protonpumpshämmare 

Protonpumpshämmare (PPI) har i uppgift att långvarigt minska syrasekretionen i 

magen genom att hämma syrapumpen i parietalcellerna. De är benzimidazoler och 

det finns fem stycken godkända sådana i Sverige i dag: omeprazol, figur 3, 

rabeprazol, lansoprazol, esomeprazol och pantoprazol. Genom att PPI minskar 

syraproduktionen skapas god miljö så att antibiotikan kan arbeta effektivt mot H. 

pylori. 

  Figur 3. Kemisk struktur för benzimidazol, 

 omeprazol (www.fass.se).  

http://www.fass.se/
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Antibiotikapreparat 

 

Antibiotika betyder ”mot liv” och är substanser som hämmar eller dödar bakterier. 

De kan användas för behandling av olika infektioner. Amoxicillin, figur 4, är ett 

β-betalaktam antibiotika som tillhör gruppen penicilliner och har en bakteriocid 

(dödande) effekt. Amoxicillins verkningsmekanism är att hämma bakteriens 

cellväggsyntes. β-betalaktamantibiotika har en β-betalaktam ring, som inhiberar 

det enzym, som att katalysera sista steget i peptidoglukansyntesen, vilket 

resulterar i att bakterieväggen inte kan bildas och därmed upphör bakteriebildning 

(Marcus et al., 2012).                                              

Figur 4. Kemisk struktur för amoxicillin.(www.fass.se). 

                                          

Figur 5. Kemisk struktur för klaritromycin.(www.fass.se)         Figur 6. Kemisk struktur för                                                                                                                                              

metronidazol (www.fass.se).                                  

 

Klaritromycin, figur 5, är ett makrolid-antibiotikum som har bakteriostatisk 

verkan på H. pylori (hämmar bakterieväxt), vilket gör att immunförsvaret hinner 

ta hand om resterande bakterier. Makroliden hindrar bakterien att producera 

proteiner genom att binda till bakteriens ribosomer och hämmar dess 

proteinsyntes, som behövs för att den skall tillväxa och föröka sig. Klaritromycin 

är ett bredspektrum antibiotikum som kan verka på både gramnegativa och 

grampositiva bakterier (www.fass.se).          

Metronidazol, figur 6, är ett nitroimidazolderivat och används mot anaeroba 

bakterier. Antibiotikan har bakteriocid effekt genom att hämma 

cysteininnehållande enzymer och mikroorganismens nukleinsyra bildning 

(Sullivan & Nord et al., 2002). På grund av snabb absorption nås den maximala 

plasmakoncentrationen inom en timme och biotillgängligheten ligger på 90-95%. 

http://www.fass.se/
http://www.fass.se/
http://www.fass.se/
http://www.fass.se/
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Probiotika och prebiotika- symbiotika 

 

Probiotika är ”goda” bakterier, som har en positiv inverkan på tarmens naturliga 

bakterieflora. Ordet probiotika kommer från grekiskan och betyder ”för liv”. 

Probiotika har uppvisat hindra/minska symtom när det gäller diarré, antibiotika- 

associerande biverkningar, IBS (Irritable Bowel Syndrome), laktosintolerans, 

förstoppning, gaser i magen och inflammatoriska tarmsjukdomar. De anges stärka 

immunförsvaret vid vissa virala infektioner ex. enterokolit samt vid Clostridium 

difficile- och H. pylori-infektioner (Drahoslava et al., 2007). De vanligaste 

genusen som probiotikapreparat innehåller är Bifidobakterium, Lactobacillus, 

(Escherichia, Enterococcus, Streptococcus och Bacillus är mindre vanliga),  

tabell I (Grupta et al., 2009). Genom regelbunden tillförsel av probiotika-

innehållande produkter kan tarmfloran konkurrera ut ”skadliga” bakterier och 

återställa balansen i tarmen. På senare år har människans födointag ändrats och de 

nyttiga bakterierna finns inte tillgängliga i lika stor utsträckning som innan. 

Orsaken till detta är att vi äter mer industriproducerad mat och att kyl och frys har 

introducerats. Pastörisering, konservering och värmebehandling av mat gör att 

halten bakterier i livsmedlen har reducerats kraftigt (Beno et al., 2010). 

Prebiotika är oligosackarider (växtfibrer) som de probiotiska bakterierna lever på 

och som stimulerar deras tillväxt. Oligosackariderna brytas inte ner i tunntarmen 

utan när de kommer ner i tjocktarmen fungerar de som näring åt bakterierna. 

Kombination av båda pre- och probiotika ger en god hälsoeffekt och kallas 

symbiotika (synergieffekt). De finns olika sorter av prebiotika, som inulin, 

fruktooligosackarider m.fl. (Beno et al., 2010). 

 

 

Tabell I. Olika arter av probiotiska bakterier (Adolfsson et al., 2004) 

Bifidobakterier  Lactobaciller Övriga  

B. bifidum 

B. infantis 

B. adolescentis 

B. longum 

B. lactis BB12 

B. subtilis   

L. acidophilus 

L. gasseri 

L. johnssoni   

L. reuteri 

L. casei 

L. plantarum 

L. salivarius 

S. thermophilus  

S. faecalis  

Bacillus 

 

B= Bifidobacterium, L=Lactobacillus S=Streptococcus 
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Lactobacillus (mjölksyrabakterie) 

 

Mjölksyrabakterier finns naturligt i människans tarmkanal, vagina och i munnen. 

Lactobacillus är en anaerob bakterie som är kapabel att bekämpa patogena 

mikroorganismer genom att producera mjölksyra och därmed sänka pH. De 

vanligaste livsmedlen där Lactobacillus förekommer är mjölksyrafermenterade 

livsmedel som ost, yoghurt, filmjölk, oliver, bärdrycker, surkål, saltgurka och 

salami (Adolfsson et al., 2004 m fl.). 

Bifidobakterium 

 

Bifidobakterier lever i människans mag-tarmkanal, speciellt i tjocktarmen. Den är 

en obligat anaerob, icke sporbildande, pleomorf grampositiv stav som lever i vår 

tarmflora, appendix, vagina och munnen. Forskarna har beskrivit 39 olika arter. 

De omvandlar glukos till mjölksyra och producerar ättiksyra från laktos. En 

haltreduktion av Lactobacillus och bifidobakterier kan innebära en ökning av de 

”onda” bakterierna (Adolfsson et al., 2004). 

 

SYFTE 

Syftet med detta arbete var att med hjälp av publicerade vetenskapliga artiklar 

med kliniska prövningar undersöka om probiotika kan användas som komplement 

till antibiotika vid behandling av Helicobacter pylori-infektioner.  

 

 

METOD 

 

Arbetet är baserat på litteraturstudier där sökningar efter vetenskapliga artiklar 

inom området gjorts i databasen PubMed och Google Scholar. MeSH-termen som 

valdes var ”helicobacter pylori” med tillval ”probiotika” AND ”eradication”.  

Sökningen i PubMed gav 84 artiklar. Inklusionskriterier för valda artiklar har varit 

att studierna skall vara på engelska och inte äldre än 15 år och utförda på 

människor, samt vara av typen randomiserade kontrollerade kliniska prövningar. 

Djurstudier exkluderades. Eftersom frågeställningen i arbetet är om probiotika kan 

användas som komplement vid behandling av H. pylori- infektionen valdes sex 

stycken relevanta artiklar för att besvara frågan. I Google Scholar hittades många 

artiklar men bara några var relevanta (”probiotika” and ”H. pylori ”sökord). 

Undersökningen gjordes från den 28/3 till den 10/4 - 2013. 
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RESULTAT 

Studie 1 - Evaluation of Helicobacter pylori eradication in pediatric patients 

by triple therapy plus lactoferrin and probiotics compared to triple therapy 

alone (Tolone et al., 2012). 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka om tillägg av flera stammar av probiotika 

kan förbättra effekten av sju dagars antibiotikakur i samband med H. pylori- 

behandlingen och om de antibiotikaassocierade biverkningarna minskas hos barn. 

Metod: Mellan 2008 och 2011 rekryterades 68 barn där 32 var pojkar och 36 flickor 

(medelålder 8,3 +/- 3,4 år) från olika barnhälsovårdsinstitut i Nepal med H. pylori-

infektion. För att bekräfta H. pylori togs biopsier från deltagarnas magsäck. 

Exklusionskriterierierna var allergi mot de mediciner som ingick i studien, tidigare 

behandling för H. pylori-infektion, annan antibiotikabehandling, PPI-behandling 

eller probiotika användning under de senaste tre månaderna. Barnen 

randomiserades i två olika grupper. Grupp A fick trippelbehandling med omeprazol 

(1 mg / kg 30 min före frukost), amoxicillin (50 mg / kg  5 min efter måltider), 

klaritromycin (15 mg / kg 5 min efter måltider) i 7 dagar plus en extra kur av 

probiotika innehållande 5 x 10 
9 

Lactobacillus plantarum, 2 × 10
9 

Lactobacillus 

reuterii, 2 × 10
9 

Lactobacillus casei subsp. rhamnosus, 2 ×  10
9 

 Bifidobacterium 

infantis och Bifidobacterium longum, 1 × 10
9
 Lactobacillus salivarius, 1 × 10 

9
Lactobacillus acidophilus, 5 × 10 

9
Streptococcus thermophilus och 1 × 10 

9
Lactobacillus sporogenes (Lactobacillaceae) eftermiddag.  Denna probiotika 

valdes eftersom den innehåller höga halter av ett brett spektrum av bakterier, där 

inulin som är en prebiotika ingår och lactoferrin (är en komponent i 

immunförvaret i kroppen och har en antimikrobiell aktivitet) samtidigt som flera 

meta-analyser och recensioner har påvisat att probiotika kan förbättra H. pylori 

eradikeringsfrekvens med 5-10 %.  Grupp B fick endast trippelbehandling. 

Föräldrarna noterade barnens dagliga biverkningar i form av smärta, illamående, 

diarré och förstoppning. Efter fyra veckor fick patienterna genomgå UBT. Studien 

godkändes av en etisk kommitté vid universitetet i Neapel. 

Resultat: Förekomst av biverkningar var 61,5 % i grupp B och 14,5 % i grupp A. 

Epigastrismärta, illamående, kräkningar och diarré var signifikant högre i grupp A 

än i grupp B, figur 7. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna 

när det gäller förstoppning.  
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Figur 7. Stapeldiagram som visar de två olika gruppernas biverkningar under behandling. 

UBT visade en eradikeringsfrekvens på 82,3 %, d.v.s. 56/68 patienter. I grupp B 

eradikeras H. pylori hos 26/34 patienter (76,4 %) och grupp A hos 30/34 patienter 

(88,2  %), figur 8. Det fanns ingen signifikant skillnad i graden av H. pylori- 

eradikering mellan grupp A och grupp B (P = 0,1), även om 

eradikeringsfrekvensen var högre i grupp A än i grupp B.  

 

Figur 8. Flödesschema över upplägg och eradikeringsfrekvens av H. pylori från studie 1.  
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Studie 2 - Effect of pretreatment with Lactobacillus gasseri OLL2716 on first-

line Helicobacter pylori eradication therapy (Ryuzo Deguchi et al., 2012) 

Syftet med denna japanska studie var att fastställa effekten av förbehandling med 

L. gasseri-innehållande yoghurt inför och parallellt med trippelbehandling på 

patienter infekterade med H. pylori. 

Metoder: I denna randomiserade kliniska studie ingick 229 patienter. Studien 

pågick april 2008 till augusti 2010. Uteslöts gjorde de under 18 år eller över 80 år, 

de som behandlats tidigare för bakterien, samt de som behandlats de senaste 2 

månaderna med PPI eller antibiotika. Vid institutet togs biopsier och feacesprov 

för att konstatera resistens mot klaritromycin genom detektion av en mutation i H. 

pylori-genen för 23S rRNA med PCR . Det gjordes UBT med 100 mg tablett av 
13

C – urea. Yoghurten som innehöll L. gasseri OLL2716 (≥ 10
9 

/ ml) har visat sig 

undertrycka både CAM-känsliga och resistenta stammar av H. pylori in vitro och i 

en H. pylori-infekterad musmodell  ville de testa på människor för att se effekten 

vid behandling. Ena gruppen (n= 114) fick en veckas trippelbehandling bestående 

av rabeprazol (2x10 mg), amoxicillin (2x750 mg) och klaritromycin (2x200mg). 

Den andra gruppen (n=115) behandlades med yoghurt plus trippelbehandling. 

Yoghurten (112 g) konsumerades två gånger dagligen i 4 veckor (3 veckors 

förbehandling följt av en vecka under trippelbehandling). UBT gjordes 8 veckor 

efter avslutad trippelbehandling. Eradikeringsfrekvensen jämfördes med ett χ
2
-

test. Signifikans sattes vid (P < 0,05). Protokollet godkändes av den etiska 

kommittén på sjukhusuniversitetet i Tokai. 

Resultat: Klaritromycinresistens utvärderades på 188 av 229 prover. DNA-

sekvensering bekräftade H. pylori 23S rRNA-genen utan mutation hos 137 

patienter. 23S rRNA-gen med mutation upptäcktes i prov från 51 patienter. 

Blandinfektioner med både CAM-känsliga och resistenta H. pylori upptäcktes i 13 

prover. Baserat på ITT-analys(intention-to-treat där alla patienter inkluderas), 

eradikeringsfrekvensen var i yoghurtgruppen och gruppen med endast 

trippelbehandling 82,6 % respektive 69,3 %, (P = 0,018), figur 9. PP-analys (är 

personer som inte genomgått UBT och lämnat prov för antigenanalys av faeces 

samt de som tagit mindre än 70 % av de föreskrivna doserna) . visade att 

eradikering av H. pylori i yoghurtgruppen (85,6 %) var betydligt högre än i den 

med enbart trippelbehandling (74,5 %) (P = 0,041). Eradikering av CAM-känslig 

H. pylori var hög i båda grupperna. Eradikering av primära CAM-resistenta 

stammar tenderade att vara högre i yoghurtgruppen än i  
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trippelbehandlingsgruppen (38,5 vs 28,0 %, p = 0,428). Dessutom hos patienter 

med blandinfektioner med både CAM-känsliga och resistenta H. pylori var 

eradikeringen i yoghurtgruppen 50 % (3/6), medan den i trippelgruppen var 0 % 

(0/4) (tre patienter kunde inte följas upp). 

Figur 9. Eradikeringsfrekvens av H. pylori i båda grupperna, studie 2. 

 

Studie 3 - Adjuvant probiotics improve the eradication effect of triple 

therapy for Helicobacter pylori infection (Yi Qi Du et al., 2006) 

Syfte: Studiens syfte var att se om behandling med probiotika före och efter en 

trippelbehandling kan förbättra eradikeringsfrekvensen av H. pylori. 

Metod: Studien är baserad på ett randomiserat urval och utfördes mellan 

november 2008 och juli 2009. Tvåhundratrettiofyra patienter i åldrarna 18-65 år 

infekterade med H. pylori de sju olika vårdenheter ingick i studien. Patienterna 

fick lämna biopsier från antrum och genomgå ett UBT. Uteslutningskriterier var: 

magsår, gastroesofagial refluxsjukdom (sura uppstötningar), tidigare 

magoperationer, tidigare behandlats för sjukdomen, konsumtion av antibiotika 

eller PPI- preparat under de senaste 4 veckorna eller känd allergi mot antibiotika. 

Patienterna delades in i tre grupper där den första gruppen (n= 79) fick omeprazol 

20mg, klaritromycin 500mg och amoxicillin 100mg (OCA) i 7 dagar. Den andra 

gruppen (n =78) fick två veckors förbehandling med probiotika (0,5 g som 

innehöll 5 x 10
6 
L.acidophilus, 2,5 x 10

6 
Streptococcus faecalis (S. faecalis) och  

 

H. pylori 

eradikeringsfrekvens 

yoghurtgruppen 

plus antibiotika 

ITT analys   82,6% (95/115) 

PP analys 85,6% (95/111) 

endast 
antibiotika 

ITT analys 69,3%(79/114) 

PP analys 74,5%(79/106) 
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5 x 10
3
 B. subtilis). Bakterier av Lactobacillus familjen har används i denna studie 

för att det visade sig hämma H. pylori kolonisering i magen och bindningen 

av H. pylori till sina glykolipidreceptorer i andra studier. Två tabletter 30 min 

intogs efter måltid 3 ggr/dag före en veckas trippelbehandling (POCA). Den tredje 

gruppen (n =77) fick trippelbehandling följd av två veckors probiotika (OCAP). 

Efter 5 veckor genomgick patienterna ett UBT igen. Under behandlingens gång 

iakttogs och antecknades biverkningarna såsom buksmärtor, sura uppstötningar, 

halsbränna, illamående, kräkningar, utspänd buk och diarré. Data samlades in och 

bearbetades med t test och Fishers exakta test.  Studien godkändes av den etiska 

kommittén på sjukhuset i Shanghai. 

Resultat: Av 234 personer ingick bara 228 i PP –analysen. Resten uppfyllde inte 

kriterierna eller fullföljde inte behandlingen. Efter fyra veckors behandling visade 

UBT en eradikering av H. pylori hos 171 (75 %) av de 228 patienterna. Det fanns 

stora skillnader mellan grupperna där PP-analys visade en signifikant högre 

eradikeringsfrekvens i POCA- (62/76) och OCAP- (61/74) grupperna än i OCA 

(48/78)( P = 0,007). ITT-analys visade att POCA (62/78, P = 0,014) och OCAP 

(61/77, P = 0,015) hade signifikant högre eradikeringsfrekvens jämfört med OCA-

gruppen (48/79). Ytterligare analyser visade att probiotika tillskott var associerat 

med en högre eradikeringsfrekvens i alla vårdenheter utom i enhet 2 och 7, tabell 

II. Frekvensen av biverkningar i POCA-, OCAP- och OCA- grupperna var 85,5 % 

(65/76), 89,2 % (66/74) och 87,2 % (68/78). Endast en av de 228 (0,4 %) 

patienterna upplevde en negativ effekt med svåra kräkningar den fjärde dagen på 

grund av antibiotika. Biverkningarna skilde sig inte mellan de tre grupperna. 

Förbehandling med L. acidophilus, S. faecalis och B. subtilis inför 

trippelbehandlingen förbättrade eradikeringsfrekvensen från 60,8 % till 79,5 %.  
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Tabell II. Resultat av H. pylori eradikeringsfrekvens i sju olika vårdenheter från studie 3. 

 

Vårdenhet 

    Eradikeringsfrekvens av H.pylori     

   POCA                 OCA            OCAP 

1 (n= 52) (15/18) 83,3% 80,0% (12/15) 52,6%(10/19) 

2 (n= 29) (8/10) 80,0% 90,0% (9/10) 88,9%(8/9) 

3 (n= 30)   (7/10) 70,0% 50,0%(5/10) 30,0%(3/10) 

4 (n= 29)   (8/10) 80,0% 88,9% (8/9) 70,0% (7/10) 

5 (n= 30) (10/10) 100 % 70,0% (7/10) 60,0%(6/10) 

6 (n= 29)   (8/9) 88,9 % 100 % (10/10) 40,0%(4/10) 

7 (n= 29)   (6/9) 66,7% 100 % (10/10) 100 %(10/10) 

POCA (n=76),OCAP (n=74), OCA (n=78). P- probiotika, O- omeprazol,  

C- klaritromycin, A- amoxicillin. 

 

 

Studie 4- Efficacy of probiotics in Helicobacter pylori eradication therapy 

(Yasar et al., 2010).  

Syfte: Det primära syftet i denna studie var att undersöka om bifidobakterier 

påverkar eradikeringsfrekvensen av H. pylori eftersom en del trippelbehandlingar 

brukar misslyckas. Det sekundära syftet var att undersöka om probiotika har 

någon effekt på biverkningar i samband med eradikering. 

Metod: Studien var en prospektiv randomiserad studie som inkluderade 76 

dyspeptiska patienter (25 män och 51 kvinnor) med diagnos av sår i 

tolvfingertarmeneller gastrit samt påvisad H. pylori-infektion. Exklusionskriterier 

var ålder under 18 år, genomgången magoperation, allergi mot något av de 

läkemedel som används i studien, bruk av antibiotika, PPI- preparat, H2 

receptorblockare, vismutsalter eller probiotika under de senaste fyra veckorna. 

Biopsier från antrum och corpus gjordes för histologisk bedömning. Patienterna 

delades in i två grupper där grupp A (n=38) fick pantoprazol (40 mg, före 

frukost), amoxicillin (1000 mg två gånger dagligen, efter måltid), klaritromycin 

(500 mg två gånger dagligen, efter måltider) och probiotisk yoghurt 125ml 

innehållande (Bifidobakterium DN-173 010- 10 
10

 c.f.u/g) per dag före frukost i 

14 dagar, medan patienter i grupp B (n= 38) fick pantoprazol (40 mg, före 

frukost), amoxicillin (1000 mg två gånger dagligen, efter måltid) och 

klaritromycin (500 mg två gånger dagligen, efter måltid) i 14 dagar. Biverkningar 

så som epigastrisk smärta, förstoppning, diarré, smakförändringar, och stomatit 

(inflammation i munnens slemhinna) betygsattes. Bieffekter skulle rapporteras 

som milda (effekt observeras, är inte besvärande), måttlig (stör dagliga aktiviteter)  
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eller svår (kontinuerlig effekt som stör den dagliga aktiviteter). Fyra veckor efter 

avslutad behandling fick patienterna genomgå ett UBT. För att jämföra de två 

oberoende grupperna användes icke-parametriska t-test, χ
2
-test, och Fishers exakta

test används för att jämföra två oberoende grupper. Studien godkändes av den 

etiska kommittén i Taiwan. 

Resultat: Alla patienter fullföljde behandlingen.  H. pylori-eradikeringsfrekvensen 

var högre i grupp A än i Grupp B, skillnaden var inte statistiskt signifikant (P = 

0,350), figur 10.  Frekvenserna av stomatit och förstoppning som registrerats 

under behandlingsperioden var signifikant lägre i Grupp A än i grupp B (P = 

0,037 respektive P = 0,046). Skillnaderna i frekvens av de återstående 

biverkningarna i båda grupperna visade ingen statistisk signifikans. 

Figur 10. Resultat över H. pylori eradikeringsfrekvens i studie 4. 
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Studie 5 - Impact of Lactobacillus reuteri Supplementation on Anti-

Helicobacter pylori Levofloxacin-Based Second-Line Therapy (Ojetti  et al., 

2012). 

Syfte: Studiens syfte var att se om Lactobacillus reuteri som ges parallellt med 

levofloxacin och efter trippelbehandling kan öka eradikeringsfrekvensen av H. 

pylori och minska biverkningarna. 

Metod: Denna singelcenter, prospektiva randomiserade kontrollstudie utfördes 

från november 2007 till juni 2008 vid ett sjukhus i Rom, Italien. Nittio patienter i 

åldrarna 18-65 inkluderades efter en misslyckad förstahandsbehandling. 

Patienterna fick genomgå en UBT med 75 mg 
13

C. Exklusionskriterier var 

användning av antibiotika, vismutföreningar, PPI, H2-receptorantagonister, 

laxermedel, diarrémotverkande, probiotiska preparat, alkohol eller någon form av 

drogmissbruk under de 3 senaste månaderna. Patienterna delades in i två grupper 

där första gruppen på 45 patienter (32 män/13 kvinnor) fick en trippelterapi 

baserad på esomeprazol 20 mg två gånger dagligen, levofloxacin 500 mg två 

gånger dagligen, och amoxicillin 1 gång dagligen i 7 dagar plus L. reuteri (1 × 

10 
8
, c.f.u/ml). Probiotika intogs tre gånger dagligen under 14 dagar parallellt med 

trippelbehandlingen. Grupp 2 utgjordes av 45 patienter (28 män/17 kvinnor) som 

fick samma trippelterapi utan probiotika. Patienterna fick fylla i ett frågeformulär 

där intensitet och frekvens av gastrointestinala biverkningar: förstoppning, 

illamående, kräkningar, buksmärta, uppblåsthet, aptitlöshet och diarré 

rapporterades. Symtomintensiteten bedömdes med hjälp av en skala 0 -3 för inga, 

milda, måttliga och svåra symtom. Efter 6 veckor fick patienterna genomgå ett 

nytt UBT.  χ
2 

-test användes för statistisk bearbetning av data. Studien godkändes 

av den etiska kommittén i Rom. 

Resultat: Alla patienter fullföljde studien. En signifikant högre 

eradikeringsfrekvens uppnåddes i probiotikagruppen med 80 % (36/45), jämfört 

med 60 % (27/45) i gruppen utan probiotika. Vad gällde biverkningar som 

smakupplevelse upplevde 6 patienter (13,3 %) i grupp 1 och 8 patienter (17,8 %) i 

grupp 2 (P = 0,561), smakförändring, epigastrismärta rapporterades av fem 

patienter (11,1%) i grupp 1 och 4 patienter (8,9 %) i grupp 2 (P = 0,725), 

förstoppning rapporterades av 8 patienter (17,8 %) i grupp 1 och 11 patienter 

(24,4 %) i grupp 2 (P = 0,438), hudutslag observerades hos 4 patienter (8,9 %) i 

båda grupperna (P = 1,000). Inga patienter upplevde måttlig/a eller svår/a 

smakförändringar, epigastrismärta, förstoppning och hudutslag. 

Biverkningsresultaten redovisas i tabell III. 

 

http://www.hindawi.com/12850453/
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Tabell III. Biverkningar i samband med antibiotikabehandling från studie 5. 

 
 
       Symtom 

 
 
L.reuteri + 
antibiotika 

  
 
Endast 
antibiotika  

 
 
P. värde 

 (n = 45) (n = 45)  

Illamående 32 (66,7%)  45 (100 %) <0,001  

Måttlig-svår illamående 19 (42,2%)  45 (100 %) <0,001  

buksmärta 29 (64,4%)  31 (68,9%) 0,655  

Måttlig-svår buksmärta 6 (13,3%)  12 (26,7%) 0,114 

Diarré 
Måttlig-svår diarré 

10 (22,2%)  
4 (10 %)  

26 (57,7%) 
15 (57,6%) 

<0,004  
<0,001 

uppblåsthet    35 (77,7%)    37 (82,2%)      0,598 

Måttlig-svår uppblåsthet 12 (26,7%)  8 (17,8%) 0,310 

Aptitlöshet 
Måttlig-svår aptitlöshet 

36 (80 %) 
11 (24,4%)   

15 (33,3%)  
 15(33,3%) 

0,455 
0,352 

Kräkningar  17 (37,8%)     15 (33,3%) 0,660 

Måttlig-kraftig kräkning 3 (6,7 %)  3 (6,7 %) 1,000 

Förstoppning 8 (17,8%)  11 (24,4%)  0,438 

 

 

 

Studie 6 – Pretreatment with Lactobacillus- and Bifidobacterium-containing 

yogurt can improve the efficacy of quadruple therapy in eradicating residual 

Helicobacter pylori infection after failed triple therapy (Sheu et al., 2006) 

Syftet med denna studie var att undersöka om förbehandling med Lactobacillus 

och bifidobakterier (AB yoghurt) efter en misslyckad trippelbehandling kan 

förbättra effekten av kvadrupelbehandling. 

Metod: I studien ingick 138 randomiserade patienter som genomgått misslyckad 

trippelbehandling. Patienterna fick lämna två stycken biopsier från antrum, 

genomgå UBT och en antibiotikaresistens bestämning gjordes på isolerad H. 

pylori. Vid studiens start delades patienterna in i två grupper där (n=64) fick 

kvadrupelbehandling i en vecka med (2x1 g amoxicillin, 2x500 mg metronidazol, 

2x20 mg omeprazol och 3x120 mg vismutsubcitrat) och den andra gruppen 

(n=65) fick yoghurt 400ml per dag i 4 veckor plus kvadrupelbehandling. 

Yoghurten framställdes av fermenterad mjölk som innehöll socker, majsstärkelse, 

pektin, galaktooligosackarid, och lika hög halt av L.acidophilus LA5, 

Bifidobacterium lactis BB12 med en total koncentration på ≥ 10
9 

bakterier/ml. 
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Under behandlingens gång ombads patienterna undvika mejeriprodukter, honung, 

kryddstark mat, kinesiska örter, tranbär, och produkter med levande 

mjölksyrabakterier. UBT upprepades var 14:e dag i sex veckor och ytterligare en 

gång efter 3 månader. Det användes t-test, χ
2
-test och Fisher test för att beräkna 

parametriska och icke parametriska skillnader. Pearsons korrelationskoefficienter 

tillämpades för att testa sambandet mellan förbehandlingen och de två olika 

tidsintervalen för UBT värden. 

Resultat: Etthundratjugonio patienter återstod då fyra stycken hoppade av i 

yoghurtgruppen och fem stycken i den vanliga behandlingsgruppen. ITT -analys 

fann en högre eradikeringsfrekvens i yoghurtgruppen än den vanliga 

behandlingsgruppen 85,5 % jämfört med 71,1 %, P <0,05. PP-analysen visade 

samma sak, yoghurtgruppen 90,8 % jämfört med den vanliga 

kvadrupelbehandlingen 76,6 %,  P <0,05, figur 11. Patienter med uppvisad 

metronidazol-resistent H. pylori hade en lägre eradikeringsfrekvens med 

kvadrupelbehandlingen än patienter som var infekterade med metronidazol-

känsliga 57,8 % (22 av 38 patienter) jämfört med  90,5 % (48 av 53 

patienter) P <0,01. 

 

 

     

Figur 11. Eradikeringsfrekvens i de två grupperna där ena gruppen fått probiotika tillsammans 

med en kvadrupelbehandling och den andra endast kvadrupelbehandling, studie 6. 

 

 

 

PP analys 
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med 
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behandling 
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Tabell III. Sammanfattning av samtliga ingående studiers resultat där grupp A är antibiotika plus 

probiotika och grupp B är endast antibiotikakur. 

Studie Syfte Biverkningar  Eradikeringsfrekvens  

1 

(Tolone  

et al., 

2012)  

Studera om tillägg av 

probiotika och lactoferrin 

kan utrota H.pylori i 

samband med trippel-

behandling och reducera 

biverkningar. (68 barn) 

Förekomst av 

biverkningar var 

61,5% i grupp B och 

14,5% i grupp A  

Grupp A = 30/34(88,2 %) 

Grupp B= 26/34(76,4 %) 

Eradikeringsfrekvensen var 82,3% av 

(56/68 patienter). 

 

2 

(Deguchi 

et al., 

2012) 

  

Studera effekten av 

L.gasseri tillsammans med 

trippelbehandling 

(229 patienter) 

Det fanns inga 

signifikanta skillnader 

mellan grupperna när 

det gäller biverkningar. 

Grupp A= ITT analys 82,6% (95/115) 

  PP analys 85,6% (95/111) 

Grupp B= ITT analys 69,3%(79/114) 

  PP analys 74,5%(79/106) 

Vid antibiotikaresistensen (CAM) var 

eradikeringen högre med yoghurten än 

med endast trippelbehandling 26/10 

(38,5% )vs 25/7 (28%) P=0,428. Vid 

blandning av (CAM) resistenta 

bakterier sågs 50 % utrotning med 

yoghurt 

3 

(Du et al.,  

2006)  

 

 

Studera om tillskott av före 

och efter en trippel-

behandling med L.gasseri 

kan minska frekvensen av 

H.pylori. 

(234 patienter) 

  

När det gäller 

symtomlindring så 

upplevdes sådan av 

patienterna i OCA 

87,2% , OCAP 89,2% 

och POCA 85,5%  

PP-analys POCA 62/76, (81, 6 %) 

                   OCAP 61/74, (82, 4 %) 

                   OCA 48/78, (61, 5 %) 

ITT analys POCA 62/78(79,5%) 

                  OCAP 61/77(79,2%) 

                  OCA 48/79(60,8%) 

PP analysen visar att probiotika två 

veckor före trippelterapi förbättrat 

eradikeringsfrekvensen, från 60,8% till 

79,5%. (p=0,007) Lyckad eradikering 

observerades hos 177patienter.  

4 

(Yasar  

et al., 

2010) 

Studera om probiotika i 

form av yoghurt samband 

med trippelbehandling kan 

öka 

eradikeringsfrekvensen av 

H.pylori. (76 patienter) 

Frekvensen av 

biverkningarna 

stomatit och 

förstoppning var lägre 

i grupp A p= 0,037 och 

p=0,046.  För andra 

biverkningarna sågs 

ingen statistisk 

signifikant 

Grupp A =25/38 (65,8%) 

Grupp B =20/38 (52,6%) .  

 

5 

( Ojetti  et 

al, 2012) 

 

Studera om 

andrahandsbehandlingen 

plus L.reuteri kan öka 

eradikeringsfrekvensen av 

H.pylori. (90 patienter) 

L.reuteri gruppen 

upplevde en lägre 

förekomst av 

biverkningar i form av 

illamående och diarré  

Grupp A= 80 % (36/45) 

Grupp B=60% (27/45)  

 

6 

(Sheu et 

al., 2006) 

Studera om förbehandling 

med Lactobacillus och 

Bifidobakterium kan 

förbättra eradikering av 

kvadrupelterapi. 

(138 patienter från början 

där fyra stycken föl bort 

och 129 blev kvar) 

 

Yoghurt gruppen 

visade en minskning 

jämfört med antibiotika 

gruppen när det gäller 

biverkningar i form av 

metallsmak 6/18, 

illamående 6/14, 

kräkningar 6/14 och 

diarré 9/1 

PP analysgrupp A=90,8% 

                Grupp B=76,6% 

ITT analys gruppA=85,5% 

                 Grupp B=71,1% 

PP analysen visade en lägre frekvens 

vid metronidazolresistens an vid 

metronidazolkänsliga 57,8% (22 av 38 

patienter) jämfört med 90,5% (48 av 

53 patienter)   

http://www.hindawi.com/12850453/
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DISKUSSION  

 

Då H. pylori är en allvarlig bakterieinfektion som orsakar magsår och kan leda till 

utveckling av magcancer är det viktigt att behandling sätts in omedelbart efter en 

påvisad H. pylori-infektion. För närvarande finns det olika alternativ vid 

behandling av H. pylori-infektioner och ingen är riktigt effektiv, enkel, säker, 

billig och utan bieffekter. Tyvärr är eradikeringen inte alltid effektiv utan 

misslyckas hos en del patienter. Läkarna sätter då in ännu fler antibiotika, vilket 

gör att antalet antibiotikaassocierade biverkningar ökar. Probiotika har tidigare 

visat sig ha positiv effekt på immunförsvaret, tarmfloran samt gastrointestinala 

sjukdomar. Syftet med denna studie var att undersöka om probiotika skulle kunde 

användas som komplement vid eradikering av H. pylori. För att få en uppfattning 

om probiotika är effektiva har studier valts ut där olika arter av probiotika används 

i kombination med olika terapialternativ för en jämförelse. 

Något som undersökts och diskuterats i andra studier, och som inte avhandlats i 

denna litteraturstudie, är hur olika probiotika-stammar verkar på H. pylori. Detta 

kanske har stor betydelse i framtiden på vald probiotika i samband med 

eradikering av H. pylori. Hinder såsom surhetsgraden i magen och den 

gastrointestinala barriären utgör en första försvarslinje mot sjukdomsframkallande 

bakterier. I studien av Drahoslava et al., 2007 har föreslagits att probiotiska 

bakterier kan hämma H. pylori- tillväxt genom att utsöndra antibakteriella ämnen 

(samling av olika ämnen, vilka hämmar bakterietillväxt) som konkurrerar 

med H. pylori för adhesionsreceptorer, stimulerar mucinproduktion och 

stabiliserar tarmens slemhinnebarriären. Vissa laktobacillus-stammar syntetiserar 

antimikrobiella ämnen s.k. bakteriociner (peptider med inhiberande effekt). Andra 

kända ämnen som utsöndras av dessa bakterier är slutprodukten av mjölksyra. 

Vidare beskriver författaren att tillsats av stora mängder av laktat tillsammans 

med laktobacillstammar kan ha en inhiberande effekt på H. pylori. Hög halt av 

mjölksyra kan medföra en sänkning av pH vilket kan hämma H. pylori ureas. 

Detta har visats för arterna L. acidophilus LB, L. casei, L. johnsonii LA1, och L. 

lactis (Sgouras et al., 2004). I studien av Drahoslava et al., beskrivs att stammen 

L. johnsonii LA10, även om den producerar lika mycket mjölksyra som stammen 

L.johnsonii LA1 ändå inte har samma hämmande effekt på H.pylori. Den 

inhibitoriska effekten av laktobaciller kan skilja sig från stam till stam. 
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Bacillus subtilis är en annan stam av probiotika som av Pinchuk IV et al., 2001 

har konstaterats inhibera H. pylori -tillväxten in vitro genom utsöndring av 

bakteriociner. Den verksamma substansen har liknande effekt som ett visst 

antibiotikum (amicoumacin A med antiinflammatorisk egenskap vilket tillhör 

gruppen isokumariner). 

H. pyloris vidhäftning till epitelcellerna är en mekanism som triggar inflammation 

i magen. Det finns studier som dokumenterat att vissa laktobaciller kan inhibera 

denna vidhäftning, exempel L. johnsonii LA1 och L. acidophilus LB, genom att 

utsöndra konkurrerande antimikrobiella substanser. En annan art som konkurrerar 

med H. pylori om vidhäftning är vissa L.reuteri stammar (Ojetti et al., 2012).   

 H. pylori -infektion orsakar gastrit i magen, vilket gör att kroppen börjar frisätta 

olika inflammatoriska mediatorer såsom kemokiner och cytokiner. Ett sådant 

kemokin är IL 8, vilket aktiverar och rekryterar neutrofiler till mucosan. Det har 

konstaterats hos möss att probiotika-arten L. salivarius kan förändra det 

immunologiska svaret hos värden genom att hämma stimuleringen av IL 8 

sekretion från epitelcellerna som H. pylori orsakar (Drahoslava et al., 2007).  I 

studien av Tamura et al. fann man att stammen L. gasseri OLL2716 (LG21) också 

hämmar sekretionen av IL 8 hos H. pylori- patienter då yoghurt innehållande L. 

gasseri jämfördes med placebo. I placebogruppen påverkades inte IL 8- 

sekretionen. 

I det flesta studier har probiotika visat sig fungera effektivt i kombination med 

antibiotika och PPI-preparat men effektivaste resultaten har setts i studier där 

andrahandsval och kvadruppelbehandling satts in. Vid trippelbehandling finns 

också en stor risk att eradikering kan misslyckas om patienten drabbats av 

antibiotikaresistenta H. pylori men i studien av Du et al., 2012 där 

förstahandsbehandlingen studerats, visas att för- och efterbehandling med 

probiotika kan höja både eradikeringsfrekvensen och reducera risken för 

antibiotikaassocierade biverkningar. I Tolone et al., 2012 redovisas en 

eradikeringsfrekvens på 82,3% (56/68) hos barn vilket är rätt bra om man jämför 

med Yi et al., 2006 där vuxna behandlas med samma trippelbehandling och andra 

sorters probiotika där eradikeringsfrekvensen blev 75 % (177/ 228). Orsaken till 

skillnaden kan det vara att det inte användes lika stor dos eller bred probiotikakur 

i Yi et al., som i barnstudien. De studier som har publicerats och värderat 

behandling av H. pylori med trippel- kombinationen har rapporterat en 

eradikeringsfrekvens på 80- 90 % (Danielsson et al., 2005). I studien av Yasar et 

al., där patienterna fick trippelbehandling och probiotika (innehållande 

bifidobakterier) i fjorton dagar erhölls 65 % i eradikeringsfrekvens vilket inte når 

tidigare rapporterade värden. Den nya behandlingsvarianten med probiotika ger en 
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klar förbättring av eradikeringensfrekvensen men många av patienterna i Turkiet 

avbryter behandlingen pga. en kombination av antibiotikaresistens mot 

klaritromycin som ligger på 28 % och dålig patientföljsamhet på grund av 

antibiotikaassocierande biverkningar.Du et al., är den första studien som fann att 

probiotika innehållande L. acidophilus, S. faecalis och B. subtilis före och efter 

trippelbehandling förbättrar eradikeringsfrekvensen, från 60,8 % till 79,5 %. De 

fann att blandning med dessa probiotika stammar efter en trippelbehandling ger en 

signifikant ökad eradikeringsfrekvens. I studie 5 av Ojetti et al., kan man se en 

tydligt ökad eradikeringsfrekvens i gruppen med probiotika och levofloxacin, 

grupp A= 80 % (36/45) jämfört med grupp B= 60 % (27/45) utan probiotika. I 

studie 6 demonstreras att fyra veckors förbehandling med AB-yoghurt minskar 

halten H. pylori därmed förbättras effekten av kvadruppel- behandling som då kan 

eradikera kvarvarande H. pylori. Resistensutveckling finns nog i alla studier men 

studie 6 påminner om studie 2 där klaritromycinresistens utreds och en 

förbehandling med yoghurt visade sig förbättra eradikeringen vid resistens och 

minska frekvensen av H. pylori samtidigt som den kan förbättra effektiviteten av 

antibiotika. 

Med tanken på rapporterade resultat kan probiotiska bakterier öka potentialen av 

antibiotikakuren samt minska en del antibiotikaassocierade biverkningar. 

Åtminstone kan probiotika minska biverkningarna och göra så att patienterna kan 

fullfölja sin behandlingskur med antibiotika. Tyvärr så åstadkommer 

antibiotikapreparaten som används för H. pylori-behandlingen en del 

gastrointestinala biverkningar speciellt klaritromycin som orsakar en kontraktilitet 

av den gastrointestinala glatta muskulaturen vilket leder till diarré. I vissa studier 

påvisas hur effektiv probiotika är vad gäller att förebygga de olika biverkningar 

som antibiotikan orsakar men i andra undersöks frågeställningen i mindre grad 

eller inte alls. I studie 3 kunde de inte observera eller värdera om probiotika 

minskar antibiotikaassocierade biverkningar på grund att patienterna hade låg 

förekomst av biverkningar. Komplettering med probiotika till trippelbehandling 

minskade signifikant frekvensen av epigastrisk smärta, illamående, kräkningar 

och diarré om man ser till biverkningsresultaten i studie 1 som visar 61,5 % i 

grupp B och 14,5 % i grupp A. I studie 4 däremot visade sig inte probiotika ha så 

stor effekt på den metalliska smaken (som orsakas av ändrad 

bakteriesammansättning i munnen), illamående, kräkningar, smärta i epigastriet, 

eller diarré utan gav en lägre biverkningsfrekvens på stomatit och förstoppning 

istället.  

I studie 5 av Ojetti et al., den första studien som utvärderade arten L. reuteri 

tillsammans med andrahandsvalet levofloxacin, upplevde patienterna som fick 

kompletterande probiotika en lägre förekomst av illamående och diarré jämfört 
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med patienter utan probiotikatillägg. Nackdelen med denna studie är att den 

saknar en dubbelblind, kontrollerad design, så skillnaden i biverkningar måste 

bedömas med försiktighet. Problem med dessa sex studier är att de har undersökt 

med liten patientgrupp istället för en stor vilket inte är tillräckligt för att detektera 

små skillnader i eradikeringsfrekvens eller frekvens av enskilda biverkningar. I 

studien av Du et al., sågs ingen signifikant skillnad i biverkningar mellan de tre 

grupperna POCA, OCAP och OCA, 85,5% (65/76), 89,2% (66/74) och 87,2% 

(68/78). Den person som upplevde svåra kräkningar den fjärde dagen tillhörde 

POCA gruppen.  

De flesta studier använde sig av UBT för att jämföra de olika resultaten av H. 

pylori-behandling och förekomst av bakterien. Testets känslighet minskas om man 

äter mediciner i form av PPI som har en bakteriostatisk effekt på H. pylori eller 

andra mediciner som minskar organismens densitet eller ureasaktiviteten Kodama 

et al., 2012. Patienterna skall ha gjort uppehåll med PPI eller antibiotika i minst 7-

14 dagar innan UBT. I DU et al., upprepades UBT vid olika tidpunkter, för att 

jämföra resultaten där POCA-gruppen genomgick ett test vecka 7 och de andra två 

grupperna vid vecka 5. Deras hypotes var att probiotika kan hämma resterande H. 

pylori genom likhet i effekt som PPI-preparat vilket resulterar i att UBT kan visa 

ett falskt negativt svar. Ytterligare långsiktiga studier krävs för att avgöra om 

eradikeringen som bedöms med UBT är tillförlitlig. I Sheu et al.-studien 

undersöktes speciellt UBT och man såg ingen signifikant skillnad i erhållna UBT 

värden vid intag av yoghurt under vecka 0 och vecka 2 (korrelation visade P = 

0,960, r = -0,006). Däremot i vecka 4 sågs en signifikant negativ korrelation 

(P <0,001, r = -0,401). Detta betyder att förbehandling med yoghurt tillsammans 

med antibiotikakur under fyra veckor minskar H. pylori -infektionen, vilket inte 

kunde visas i UBT värden i vecka 2.  

Enligt Läkemedelsverket ligger incidensen av H. pylori mellan 30-40 % i de 

nordiska länderna, där vissa invandringsgrupper har en högre prevalens. På grund 

av bättre levnadsstandard i Sverige såsom bättre handhygien har incidensen av 

Helicobacter minskat bland de som inte är bärande på senare år och kommer att 

minska ännu mer i framtiden bland Sveriges befolkning. Probiotika har visat sig 

vara effektiv när det gäller eradikering av H. pylori och reduktion av 

antibiotikaassocierade biverkningar. Även om H. pylori kan minska i framtiden så 

behövs probiotika i samband med andra infektioner som gör att man måste äta 

antibiotika vilket orsakar biverkningar. Som farmaceut på apoteket har jag mött 

patienter som har blivit rekommenderade probiotika i pillerform vilket har gjort 

att patienten föredrar yoghurt produkter istället då det är ett billigare alternativ. 

Visa av dem är inte medvetna att det inte duger med vilken yoghurt som helst,  
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utan det gäller bara speciella produkter med bakteriestammar med VISAD effekt. 

Det finns både BioGaias bakteriestam av Lb. reuteri och Probis stam Lb 

plantarum 299V både som livsmedelsprodukt (ex som fruktdryck) och i 

pillerform på apoteket. Probiotika i dagens läge kostar runt 160 kr för 40 tabletter 

vilket är rätt dyrt om man skall äta minst 2-3 tabletter/dag i minst fyra veckor. Då 

är yoghurten mer att föredra då den kostar ca.13-18 kr/L. En H. pylori -behandling 

i Sverige kostar runt 559,50 kr (Nexium HP där både omeprazol, amimox och 

kalcid ingår), vilket blir en rätt dyr behandling om man dessutom skall 

komplettera med probiotika. Den ekonomiska aspekten är förstås väsentlig, då den 

extra kostnaden för behandlingen tillkommer. Därför bör läkaren diskutera med 

sin patient innan behandlingen påbörjas och förklara fördelen med probiotika 

framförallt diarré och epigastriska biverkningar. Jag anser att probiotika skall 

förskrivas samtidigt som H. pylori behandlingen, sedan kan patienten avgöra själv 

om det är värt pengarna eller inte.  

 

SLUTSATS 

Studierna som redovisas i detta arbete visar tydligt att probiotika kan användas 

som komplement vid antibiotikabehandling av H. pylori-infektioner. Den är 

effektiv både vad gäller eradikering av H. pylori och för att förebygga/förhindra 

de olika biverkningar som antibiotika orsakar. Även om resultaten visar en 

höjning av eradikeringsfrekvens så uppnås det inte en statistisk signifikans i vissa 

studier. Däremot ses en klar bild vad det gäller minskning av biverkningar. De 

symtom som H. pylori ger upphov till, exempelvis epigastrismärta, sugande 

smärta, magkatarr m.m, gör att patienten inte klarar av de dagliga sysslorna 

samtidigt som antibiotikakurer sätts in, vilket orsakar biverkningar. Då kan 

probiotika bli ett bra användbart komplement för att minska symtom som diarré, 

illamående, kräkningar mm. Det är ett viktigt komplement för patienten för att 

kunna fullfölja sin antibiotikabehandling.  Men det hade varit bra om man kunnat 

säkerställa vilka stammar som är mest lämpliga i en yoghurt och fastställa den 

optimala dosen som patienter skall inta. Utökade studier med större antal patienter 

och placebokontroller för probiotika vore önskvärda. I Sverige finns probiotika 

tillgängligt både i tablettform och som yoghurt vilka kan administreras 

tillsammans med antibiotika för att öka patientens livskvalitet i samband med H. 

pylori-behandlingen. 
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