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Sammanfattning

Urinvägsinfektioner (UVI) är en vanlig och oftast ofarlig åkomma hos nära hälften av 
alla kvinnor över arton år. Den vanligaste orsaken är bakterier från tarmen, så kallade  
E.  coli  och  symtomen  är  bland  annat  sveda  och  olustkänsla.  Oftast  självläker  en 
urinvägsinfektion  inom  en  vecka  men  ibland  kan  behandling  med  antibiotika  bli 
aktuell, detta oftast för att korta ner tiden med symtom. Ibland drabbas en del personer 
av  återkommande  UVI  och då kan förebyggande  behandling  bli  aktuell,  oftast  med 
antibiotika  under  sex  månader.  Då  antibiotikaanvändningen  i  världen  ökar  och 
resistensen med den är det av stor vikt att ta fram alternativa behandlingar som är 
likvärdiga  och  inte  i  sin  tur  ökar  resistensutvecklingen.  En  sedan  länge  använd 
behandling mot UVI är att använda Tranbär ,Vaccinium oxycoccus. Det är ett cirka sex 
mm stort rött bär som växer på mossar och myrar och mognar i slutet av september.  
Vad som gör att tranbär har en effekt är inte helt säkerställt  och många studier har 
utförts med olika preparat och koncentrationer. 
 
Syftet  med  denna  litteraturstudie  är  att  undersöka  om  tranbär  kan  användas  vid 
behandling av UVI. 

Sökningarna  efter  relevanta  studier  på tranbär  och urinvägar  gjordes  i  databaserna 
PubMed  och  Web  of  Science  vilket  resulterade  i  nio  artiklar  som  handlade  om 
urinvägsinfektion och förebyggandet av återfall. 

Resultatet  från studierna,  studietiden,  studiepreparaten,  studiedeltagarna och åldern 
på deltagarna varierade markant mellan de olika studierna.  Några studier visade på 
liten eller ingen effekt vad gällde förebyggande behandling vid återfall,  medan andra 
visade  på  god  effekt  och  effekt  som  kunde  jämföras  med  effekten  av 
antibiotikabehandling. D-mannos ansågs jämbördig med antibiotika vid förebyggande 
behandling mot UVI och tranbärskapslar minskar antalet återfall hos äldre som tillhör 
en  högriskgrupp.  Det  kunde  även  observeras  en  minskad  vidhäftningsförmåga  hos 
urinära  E.  coli och  även  en  minskad  mängd  urinvägspatogener  i  tarmarna. 
Tranbärsprodukterna tolererades väl och relativt få negativa effekter sågs.

Några av svagheterna i de olika studierna var färre deltagare än beräknat, stort antal 
som  inte  fullföljde  studierna  av  olika  anledningar  och  självrapporterad  följsamhet. 
Styrkan i  en del studier var däremot högt deltagarantal,  väl  tolererat  preparat,  lång 
uppföljningstid och hög följsamhet.

Slutsatsen för denna litteraturstudie är att tranbär kan tänkas ha en positiv effekt vid 
behandling  av  urinvägsinfektioner  både  vid  enstaka  fall  och  vid  återkommande 
infektioner,  då studieresultat  visar att vidhäftningsförmågan minskar hos urinära  E. 
coli, samt att antalet E. coli i tarmen minskar. Alternativa preparat behövs för de som är 
extra utsatta, men fler studier krävs och standardiserade preparat behöver tas fram. 

nyckelord: urinary tract, cranberries, recurrant





Introduktion

Urinvägsinfektion (UVI) är en oftast ofarlig infektion i urinblåsan som drabbar cirka 
hälften av alla kvinnor över arton år någon gång under en livstid [1]. Den orsakas av 
bakterier,  vanligast  Escherichia  coli  (E.  coli),  från  tarmfloran  och  Staphylococcus 
saprophytius  (S.  saprophyticus)  [2]  som  kommer  in  i  urinröret  och  vidare  upp  i 
urinblåsan där de orsakar en infektion. Dessa bakterier kallas för primärpatogener på 
grund av att de orsakar UVI hos personer med normala urinvägar [2]. Symtomen kan 
vara täta trängningar, sveda, att man kissar ofta, smärta i nedre delen av magen, blod i 
urinen och att man känner sig frusen [3]. En UVI orsakad av dessa bakterier självläker 
och är symtomfri efter cirka en vecka hos 30% av de drabbade [1]. 

Andra  bakterier  som  kan  orsaka  UVI,  så  kallade  sekundärpatogener  exempelvis 
Enterobakter,  Klebsiella,  Enterokocker  och  Proteus.  Dessa  finns  inte  normalt  i 
tarmfloran,  har  nedsatt  känslighet  för  många  av  de  antibiotika  som  används  vid 
behandling  av  UVI  och  uppträder  oftast  hos  patienter  som  fått  upprepade 
antibiotikabehandlingar  för  komplicerade  eller  återkommande  UVI  [2].  Antibiotika 
påverkar den naturliga floran i och på kroppen och gör det lättare för andra bakterier 
att föröka sig och ta sig in i urinblåsan [3]. Det finns även andra riskfaktorer som gör att 
kvinnor lättare kan råka ut för UVI och också riskera att få återkommande UVI. Några 
av dessa är ärftlighet,  sexuell aktivitet eller ny sexpartner och användning av pessar 
eller kondom med spermiedödande medel [3].

Behandling av UVI sker oftast  för att  minska tiden med symtom men också för att 
minska  risken  för  spridning  av  bakterierna  till  njurarna  [2].  Förstahandsvalen  är 
antibiotikasorterna  nitrofurantoin och Pivmecillinam och behandlingstiden ligger  på 
ungefär fem dygn [1]. År 2007 kom det uppgifter från läkemedelsverket om att cirka 
10% av svenska kvinnor över arton år fick antibiotikabehandling för minst en UVI per 
år, detta motsvarade då cirka 350 000 stycken kvinnor [1].

Ungefär  30-40%  av  de  kvinnor  som  årligen  drabbas  och  behandlas  för  UVI  får 
ytterligare en eller flera infektioner under det kommande året [1]. Detta sker på grund 
av  en  ökad  benägenhet  hos  urinvägspatogenerna  att  kolonisera  den  vaginala 
mikrofloran  [2].  Definitionen  för  återkommande  UVI  är  minst  tre  infektioner  det 
senaste  året  eller  minst  två  det  senaste  halvåret  [3].  Vid  dessa  återkommande 
infektioner  bör patienten informeras om att  tillståndet  är  ofarligt  och vad som kan 
göras i förebyggande syfte. Råd som då ges är tömma blåsan regelbundet och undvika 
spermiedödande  kondomer  och  pessarer  som  preventinmedel.  Användningen  av 
spermiedödande preventinmedel  ökar risken för återkommande UVI då de även tar 
bort  det  ”skyddande”  laktobacillerna  i  vaginalfloran  och  på  så  sätt  underlättar 
koloniseringen  av  till  exempel  tarmbakterier.  Kvinnor  i  övergångsåldern  bör  också 
erbjudas behandling med lokal applikation av östriol.  I vissa fall kan det bli aktuellt 
med profylaktisk behandling [2]. Detta sker vanligast med antibiotika [1]. De vanligaste 
antibiotikaalternativen  vid  profylax  är  trimetoprim,  och  nitrofurantoin  och 
behandlingen  består  av en tablett  till  natten efter  blåstömning eller  en tablett  efter 
samlag och pågår mellan 4-6 månader [4,2]. Antibiotikabehandling kan dock medföra 
biverkningar som diarré, illamående, huvudvärk, hudutslag och svamp i underlivet [5].

Det finns många studier gjorda på effekten av profylaktisk antibiotikabehandling. Ett 
exempel är en studie gjord 2014 i Kroatien som hänvisar till källor där man undersökt 
effekten av långvarig profylaktisk behandling med antibiotika och där resultatet visar 
att antibiotika märkbart minskar risken för återkommande UVI jämfört med placebo, 
men att inga slutsatser kunde dras vad gällde behandlingstiden för optimal profylax, 
doser och doseringsintervall. Källorna uppger även att risken för återkommande UVI 
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går tillbaka till ursprungliga nivåer efter avslutad profylax och att ungefär 60% av de 
behandlade fick ett återfall inom tre månader, men även att antibiotikaresistens är en 
risk vid långtidsbehandling, liksom biverkningar och ökade kostnader för samhället [6].

Antibiotikaanvändningen  varierar  kraftigt  mellan  olika  länder  och  i  en  värld  där 
antibiotikaresistens är ett växande problem kan det vara av vikt att se över denna och 
hitta alternativa behandlingar. Även om resistensen hos urinvägsorsakande bakterier 
ökar är den relativt låg i Sverige, men inflödet av multiresistenta bakterier från utlandet 
ökar och detta är av stor vikt när det gäller övervakning av resistensläget och ordination 
av rätt antibiotika [1]. Detta kan vara av extra vikt vad gäller  profylaxbehandling av 
återkommande  UVI  med  antibiotika  där  man  numera  undersöker  alternativa 
behandlingar med bland annat tranbärsjuice, probiotika och D-mannos [6].

Alternativa  behandlingar  med  sitt  ursprung  från  naturen  har  funnits  inom 
folkmedicinen sedan tusentals år. En av dessa är att använda tranbär för att behandla 
urinvägsinfektion. Tranbär användes också för att sänka hög feber, behandla herpes-
munsår  och  som  ingrediens  i  maskmedel  för  barn,  då  användes  bären  kokta  med 
honung [7]. Tranbär har även använts som krydda till kött och för att bota skörbjugg 
hos sjömän, detta på grund av sitt rika innehåll på vitamin C [8].

Det  har  i  stor  utsträckning  forskats  på  tranbärs  terapeutiska  effekter  vid  olika 
sjukdomar hos människor och det har visats att tranbär även har terapeutisk potential 
som  skydd  mot  kardiovaskulära  åkommor,  olika  sorters  cancer,  karies, 
gastrointestinala  sjukdomar  där  Helicobakter  pylori är  närvarande  samt 
virusinfektioner [8]. De flesta studier har dock inriktat sig på att undersöka om tranbär 
har  effekt  både  som  behandling  av  tillfälliga  och  förebyggande  behandling  vid 
återkommande fall  av  UVI.  Metaanalyser  har  funnit  att  andelen  återkommande fall  
under ett år minskade med ungefär 35% hos unga till medelålders kvinnor när dessa 
regelbundet intog tranbär [8]. 

Tranbär (bild1 ) är en växt som tillhör gruppen ljungväxter och kan hittas på den norra 
halvan  av  jordklotet,  men  med  lite  varierande  utseende  då  det  finns  tre  arter, 
Vaccinuium macrocarpon (känd som det amerikanska tranbäret),  V. oxycocus och V. 
erthrocarpum.  Till  gruppen ljungväxter  hör  även lingon och blåbär.  Växtplatsen är 
myrar och mossar. Arten som kan påträffas i  Sverige, Vaccinium oxycoccus växer runt 
om i hela Norden och har ett liggande ris med en tunn, krypande, rotslående stam. 
Bladen är smalt äggrunda, vintergröna och läderartade med något nedvikt nederkant 
och sitter strödda längsmed stammen. Blommorna är rosaröda och blommar i juni-juli 
och sitter på långa, finludna, tunna skaft. Bären t är vanligen över sex mm i diameter, 
runda, röda, ofta med mörkare prickar och är väldigt sura. De mognar sent och plockas 
helst efter att de blivit frostnupna [7]. 

Bild 1. Tranbär. Publicerad med tillstånd från[10] och Tranbär blommar. Publicerad 
med tillstånd från [11], hämtad från: http://www.myra.eu/tranbar.html, 
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Tranbär  antas  fungerar  genom  att  hämma  vidhäftningsförmågan  hos 
urinvägspatogener med typ 1 och P-fimbrier och därmed förhindra kolonisation och 
efterföljande  infektion.  Studier  har  visat  att  tranbär  hindrar  bakterierna  att  bilda 
biofilm och fästa  vid  slemhinnorna i  urinblåsa  och urinvägar,  detta  sker  genom att 
ändra utseendet på bakteriernas fimbrier och på så sätt minska bindningskraften till 
slemhinnornas receptorer [8]. På så sätt kan bakterierna inte klamra sig fast i urinblåsa  
och urinrör utan spolas ut vid urinering. Det har också visat sig att denna hämning av 
biofilm  sker  selektivt  och  att  hämningen  av  P-fimbrier  sker  irreversibelt.  Biofilm 
producerad av  E. coli  verkar vara känsligare för tranbär och dess innehåll  än andra 
bakterier  [8].  Studier  visar  att  tranbär  hämmar  vidhäftningen  av  E.  coli till 
urinvägsceller och att effekten är dosberoende, men också att redan vidhäftade E. coli 
kan  lossa  vid  intag  av  tranbär  [9].  Detta  åstadkoms  genom  att  tranbär  ändrar 
bakteriernas ytmolekyler (längden på P-fimbrierna kortas från 148 till 48 nm genom att 
proteinerna  trycks  ihop)  [8],  minska  deras  rörlighet  och  antalet  fimbrier  och 
fördelningen av dessa [12]. Denna hämning tros vara irreversibel [8].

Tranbär innehåller  88% vatten och en komplex mix av organiska syror, flavonoider,  
vitamin  C,  anthocyanider,  katechiner  och  triterpinoider  [8].  Vad  i  tranbär  som 
tillskrivits den verksamma effekten på UVI har länge varit en  omdiskuterad fråga. På 
senare tid har denna effekt bland annat tillskrivits ett socker vid namn D-mannos och 
typ A proantocyanidiner (PAC) (bild2), en tannin som fungerar som växtens naturliga 
försvar mot mikrober [8].

Verkningsmekanismen  för  dessa  är  att  de  hämmar  bakteriell  bindning  till 
urinvägsceller när det gäller typ 1 och P-fimbrier hos E. coli  [8]. In vitro-studier visar 
att  D-mannos  binder  till  typ-1  fimbrier  hos  tarmbakterier  och  blockerar  deras 
vidhäftning  till  urinvägsceller.  In  vivo-studier  på  djurmodeller  visar  minskning  av 
bakterienivåerna i urinvägarna [6]. Studieresultat visar även att D-mannospulver har 
samma  effekt  vid  förebyggande  behandling  av  UVI  efter  sex  månader  som 
antibiotikumet nitrofurantoin [6].
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Bild 2. Strukturformel av a) D-mannos och b) typ A proantocyanidiner (PAC) 
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Studier av receptfria  alternativa behandlingar  vid olika sjukdomar och tillstånd är  i 
dagsläget väldigt intressant och aktuell, just för att de kanske ger oss ett alternativ till 
antibiotika  vars  användning  blir  mer  och  mer  begränsad  på  grund  av  resistens.  
Utvecklingen av nya antibiotikaklasser går idag väldigt långsamt och från 1980-talet tog 
det 20 år innan en ny antibiotikagrupp introducerades på marknaden. De flesta andra 
nya alternativ däremellan har bestått av modifierade preparat, vilket utgör ett problem 
då mindre kemiska modifieringar av befintliga preparat endast ger en tillfällig tidsfrist 
vad gäller resistensutveckling [2].

Detta  gör  det  extra  intressant  att  se  om  en  sedan  gammalt  beprövad  metod  som 
användningen av tranbär vid urinvägsinfektion kan vara ett alternativ och till hjälp vid 
denna kamp mot antibiotikaresistens. Antibiotikas funktion är att döda bakterier men i 
vissa fall, om till exempel dosen är för låg eller behandlingen för kort överlever en del, 
det är på detta sätt resistens utvecklas. Ett preparat som ändrar bakteriers utseende 
eller  funktioner  bidrar  inte  på  samma  sätt  till  resistensutvecklingen.  Ett  ändrat 
utseende är  inte  lika lätt  för  bakterien att  skydda sig mot.  Det  är  då inte  bara ”de 
starkaste” bakterierna som överlever, utan det kan sägas att bakterierna ”avväpnas” och 
blir på så sätt mindre virulenta och patogena.

Syfte

Syftet med denna litteraturstudie är att se om tranbär har någon bevisad effekt vid UVI 
och kan används för att behandla UVI och att besvara frågeställningarna:

• Kan tranbär användas vid behandling av urinvägsinfektion 
• Kan tranbärsjuice användas som profylax 
• Vilket preparat eller dos har bäst effekt 
• Kan något preparat ersätta antibiotika vid profylax

Arbetet fokuserar på studier gjorda efter 2011 och där deltagarna har en historia av 
återkommande UVI men inte någon annan bakomliggande sjukdom.'
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Metod

Fakta och relevanta artiklar  till  denna litteraturstudie  söktes  i  databaserna PubMed 
och Web of Science. Sökorden ”cranberries vs antibiotics” skrevs in i PubMed och gav 
en artikel  vid  namn ”Cranberries  vs  antibiotics  to  prevent  urinary  tract  infections”. 
Denna  artikel  blev  sedan  utgångspunkten  för  arbetet  och  titeln  skrevs  in  i  Web  of 
Science för att undersöka vad som hänt inom forskningen efter utgivningen av artikeln. 
Detta skedde genom att gå in på times cited och läsa andra artiklar som refererar till  
denna. Sedan togs relevanta artiklar fram med hjälp av PubMed (se tabell  1).  Totalt 
valdes nio studier ut efter nedan nämnda kriterier .

Inklusionskriterier  var  artiklar  på  engelska,  studier  på  olika  tranbärsprodukter,  D-
mannos, urinvägsinfektion, återkommande urinvägsinfektion, högt deltagarantal eller 
intressanta  studier  även om deltagarantalet  var  lågt.  Artiklar  från 2011  och framåt, 
artiklar som i sin tur refererar till artikeln ”cranberries vs antibiotics” [13].

Exklusionskriterierna var artiklar där deltagarna hade en annan sjukdom, artiklar som 
inte gick att få tillgång till via Umeå universitetsbibliotek (UB), artiklar som bara gick 
att  köpa  eller  prenumerationer  som  kostade  pengar,  artiklar  på  annat  språk  än 
engelska,  artiklar  publicerade  före  2011,  studier  som undersökte  annat  än  tranbärs 
effekt vid urinvägsinfektion.

Tabell 1. Artikelsökning i PubMed

Datum Sökord Begränsning Antal 
träffar

Valda 
referenser

150216 cranberry vs 
antibiotics

Clinical trial, 
5 years

4 3

150226 Cranberry and 
urinary tract

Clinical trial, 
5 years

17 1, 2, 4, 7, 9,12

150226 D mannose and 
urinary tract

Clinical trial 
5 years

5 2

150302 Cranberry and 
urinary tract

5 years 140 1
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Resultat

Fyra  av  studierna  undersökte  effekten  av  tranbärsjuice  vid  återkommande  UVI,  en 
annan undersökte den antiadhesiva effekten av dryck med tranbärsextrakt och dryck 
med tranbärsjuice+tranbärsextrakt. Två studier undersökte effekten av tranbärskapslar 
vid förhindrandet av UVI och i de två sista undersökte en effekten av D-mannos vid 
förhindrandet av återkommande UVI och den andra effekten av torkade, sötade tranbär 
vid minskning av antalet UVI-fall hos mottagliga kvinnor.

För sammanfattande tabell av resultaten från de olika studierna, se tabell 2.

Studie 1: Cranberries vs antibiotics to prevent urinary tract infections: A 
randomized double-blind noninferitory trail in premenopausal women [13]

Detta  är  en  studie  från  Nederländerna  där  de  jämförde  tranbärs  och  antibiotikas 
profylaktiska effekt vid förebyggande av återkommande UVI på 221 kvinnor i åldern 
arton  år  och  äldre.  Studien  pågick  i  tolv  månader  och  deltagarna  intog  480  mg 
trimetoprim-sulfametoxazole (TMP-SMX) en gång per dag plus en placebo två gånger 
per dag, eller en kapsel med 500 mg tranbärsextrakt två gånger per dag plus en placebo 
till natten. Mängden typ A proantocyanidiner (PAC) var 9.1 mg/g tranbärsextrakt.

Det primära måttet  som söktes  var medeltalet  symtomatiska återfall  som inträffade 
under  tolvmånadersperioden,  hur  många  patienter  som  hade  åtminstone  ett 
återkommande UVI under dessa tolv månader med profylax och hur lång mediantiden 
var till det första återfallet. 

Det sekundära måttet som söktes var hur många mikrobiologiskt bekräftade UVI som 
uppkom under denna tolvmånadersperiod, hur stor andel av patienterna som hade mer 
än ett mikrobiellt återfall och hur lång mediantiden till detta var under behandlingen 
och  tre  månader  efter  behandlingen.  Före  studiens  början  och  varje  månad  under 
studiens gång och tre månader efter studiens slut samlades urin och avföringsprov in 
från deltagarna.

Resultatet från studien visar att medeltalet av symtomatiska återfall var 1.8 i gruppen 
med  TMP-SMX  och  4.0  i  tranbärsgruppen.  Andelen  patienter  med  minst  ett 
symtomatisk  återfall  var  högre  i  tranbärsgruppen  (  78.2  %  mot  71.1  %)  och  att  
mediantiden till första återfall var fyra månader för tranbärsgruppen och åtta månader 
för  gruppen  med  TMP-SMX.  Medelantalet  mikrobiologiska  UVI  var  0.8  i 
antibiotikagruppen  och  1.2  i  tranbärsgruppen och  andelen  patienter  med minst  ett 
mikrobiologiskt återfall var 46.7 % i antibiotikagruppen och 47.1 % i tranbärsgruppen. 
Mediantiden till dessa återfall var mer än tolv månader. 

Studie 2: Cranberry juice for the prevention of recurrences of urinary tract 
infections in children: A randomized placebo-controlled trial [14]

I  denna  finska  studie  undersöks  den  preventiva  effekten  av  tranbärsjuice  vid 
återkommande UVI hos 255 barn i åldern 1-16 år. Deltagarna intog 5 ml/kg kroppsvikt 
av antingen tranbärsjuice eller placebo en eller två gånger dagligen, maxdosen var 300 
ml  per  dag.  Juicen  innehöll  41  g  tranbärskoncentrat,  inkluderat  smaksättning/liter. 
Försöket pågick i sex månader och uppföljningstiden var ett år. De barn som drabbades 
av  återfall  under  studien  behandlades  med  en  standardbehandling  av  antibiotika 
medan de fortsatte  inta  tilldelad  testdryck.  Hade barnet  tre eller  fler  återfall  under 
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försöket rekommenderades en sex månaders antibiotikaprofylax. Det som undersöktes 
var  när  det  första  återfallet  uppstod  under  uppföljningstiden,  antalet  återfall  och 
antimikrobiell ordination.

Resultatet visar att 20 barn i tranbärsgruppen och 28 i placebogruppen hade minst ett 
återkommande UVI under uppföljningsåret, ingen signifikant skillnad sågs vad gällde 
tiden till första återfall. Totalt sågs 74 UVI-episoder, 27 hos barnen med tranbär och 47 
med placebo. Insjuknandefrekvensen för UVI under själva profylaxbehandlingen var 
0.36 per personår under risk för tranbärsgruppen och 0.54 per personår under risk för 
placebogruppen.  Efter  denna  var  frekvensen  0.12  per  personår  under  risk  för 
tranbärsgruppen  och  0.26  för  placebogruppen.  Antalet  dagar  med 
antibiotikabehandling  var  färre  för  barnen  i  tranbärsgruppen och  antalet  barn  som 
påbörjade  profylax  var  4  av  126  (3%)  i  tranbärsgruppen  och  7  av  129  (5%)  i 
placebogruppen.

Studie 3:  A randomized clinical trial to evaluate the preventive effect  of 
cranberry juice (UR65) for patients with recurrent urinary tract infections 
[15]

Detta är en randomiserad klinisk studie där den preventiva effekten av tranbärsjuice 
hos 213  kvinnor  i  åldern  20-79 år  med akut  försämring av okomplicerad  UVI eller 
kronisk  komplicerad  UVI  och  med  en  historia  av  många  återkommande  UVI 
undersöktes. Dessa intog 125 ml av antingen tranbärsjuice , som innehöll mer än 40 mg 
proantocyanidin per 125 ml dryck eller placebo varje kväll vid sänggående i 24 veckor. 

Det primära utfallet var antalet återfall av UVI och detta mättes med hjälp av tiden till 
antibiotikautskrivning  vid  UVI-diagnos.  Resultatet  delades  upp  beroende  på 
behandlingsgrupp men även efter ålder, det vill säga under eller över 50 år.

Resultatet av studien visar att 32 av de 107 kvinnorna i tranbärsgruppen och 38 av de 
106 i placebogruppen hade återfall av UVI, men ingen signifikant skillnad sågs mellan 
de båda  grupperna då  antalet  enskilda  och  mångfaldiga  återfall  i  grupperna var  13 
respektive 94 för tranbärsgruppen och 12 respektive 94 i placebogruppen. Av de 213 
deltagarna valdes 170 ut för analys. Av dessa hade 22 av 82 i tranbärsgruppen och 34 av 
88 i  placebogruppen återfall  av UVI.  När dessa deltagare delades in i  åldersgrupper 
sågs ingen signifikant skillnad i  återfall  mellan de båda försöksgrupperna hos de 52 
kvinnorna under 50 år, där 6 av 27 från tranbärsgruppen och 3 av 25 i placebogruppen 
upplevde återfall. I gruppen över 50 år, där 118 kvinnor ingick, var det en signifikant 
skillnad  i  antalet  återfall  mellan  de  båda  behandlingsgrupperna.  I  tranbärsgruppen 
upplevde 16 av 55 återfall och i placebogruppen 31 av 63.

Studie  4:  Consumption  of  sweetened,  dried  cranberries  may  reduce 
urinary  tract  infection  incidence  in  susceptible  women-  a  modified 
observational study [16]

I denna studien undersöks hur sötade torkade tranbär påverkar förekomsten av UVI 
hos 20 känsliga, mottagliga kvinnor mellan 18-64 år med en medelålder på 37 år som 
haft mellan 2-5 UVI de senast sex månaderna, med ett medelantal på 2.4. De kvinnor 
som  använde  antibiotika  som  profylax  innan  studien  hade  en  två  veckor  lång 
antibiotikafri  period innan studien påbörjades.  Under studien intog deltagarna 42 g 
torkade tranbär per dag i två veckor. Det som mättes var förekomsten av UVI under en 
sexmånadersperiod efter intaget av tranbär,  om tiden till  första återfall  ökade sedan 
studien påbörjats och om tranbär kan påverka den naturliga floran av E. coli i tarmarna 
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och på så sätt minska antalet återfall.  Vid studiens början, det vill säga dagen innan 
intaget av tranbär påbörjades samlades prover från öppningen runt ändtarmen in. Ett 
likadant prov samlades in en dag innan studiens slut och sedan efter de två veckornas  
tranbärs-konsumtion. 

Resultatet visar en signifikant minskning vad gäller förekomsten av UVI och att tiden 
till första återfall blev längre. Av de 20 deltagande kvinnorna analyserades resultatet av 
17 . Av dessa rapporterade 9 ingen förekomst av UVI under de närmaste 6 månaderna 
efter studien och medeltalet för sjönk från 2.4 till 1.1 En analys gjordes också där man 
jämförde resultatet från denna studie med resultatet från två tidigare studier gjorda på 
placebo och där kvinnorna hade liknande bakgrund visade på en signifikant skillnad i 
antalet UVI-återfall hos de som åt tranbär jämfört med de som intog placebo. 53 % av 
de som intog tranbär hade inget återfall inom sex månader jämfört med 20 % av de som 
intog placebo. Hos 11 av de 17 som deltog i studien såg man en signifikant minskning av  
antalet närvarande E. coli-bakterier i de ändtarmsprov som togs före och efter studien. 
I avseendet att bestämma förändringar i sammansättningen hos  E. coli-bakterierna i 
tarmen sågs ingen skillnad vad gäller mångfald av de olika stammarna för 7 av de 11 
kvinnorna,  2  av  11  hade  en  ökning  i  mångfald  och  två  hade  en  minskning  efter 
konsumtion av torkade  sötade tranbär.  Detta  visade att  ingen skillnad  uppstod vad 
gällde  ändtarmens sammansättningen av E. coli  efter en två veckors konsumtion av 
torkade tranbär.

Studie 5: Cranberry juice fails to prevent recurrent urinary tract infektion: 
Results from a ramdomized placebo-controlled trail [9]

Detta är studie där effekten av tranbärsjuice vid förhindrandet av återkommande UVI 
undersöktes hos 319  studerande kvinnor mellan 18-40 och med en medianålder på 21 
år,  och  med  minst  tre  eller  fler  symtom  på  UVI.  Dessa  skulle  inta  240  ml  27  % 
tranbärsjuice med ungefär 112 mg (83-136) proantocyanidin per dos eller placebo två 
gånger dagligen under sex månader. Uppföljning och intervju gjordes efter tre dagar, en 
vecka,  en  ,två,  fyra,  och  fem  månader  och  urin,  vaginal  och  rektalprover  togs  vid 
studiens början och efter tre och sex månader. Deltagarna följdes upp i sex månader 
eller till en UVI var bekräftad. Det som mättes var konstaterad UVI  som uppkom efter 
femton eller fler dagar eller om UVI uppkom efter mindre än femton dagar och i så fall 
vilken bakterie  som orsakade  återfallet.  Om samma bakterie  som orsakade UVI vid 
studiens början orsakade ett återfall  ansågs behandlingen som ett misslyckande och 
studenten fortsatte sitt deltagande i studien. Den vanligaste patogenen hos deltagarna 
var E. coli.

Resultatet i studien visar att 72 %, det vill  säga 230 av deltagarna fullföljde den sex 
månader långa studien eller hade ett tidigare återfall. Deltagarna var uppdelade i två 
grupper och fördelade enligt följande: 116 av de 155 studenterna i tranbärsgruppen och 
114  av  164  i  placebogruppen.  Totalt  sågs  54  bakteriellt  konstaterade  återfall,  31  i 
tranbärsgruppen  och  23  i  placebogruppen,  vilket  var  30%  mindre  än  väntat. 
Förekomsten av urinära och vaginala symtom var liknande för de båda grupperna vid 
tre dagar,1-2 veck0r och vid en månad eller  mer.  Risken för  återfall  var signifikant 
högre hos de som tidigare haft två eller fler UVI men ingen signifikant effekt sågs för 
tranbärs-behandlingen vad gällde risken för återfall hos de med eller utan en historia av 
UVI. Resultaten visar att av de 155 studenter som värvades till tranbärsgruppen hade 
121 närvaro av E. coli, av de 30 som fick återfall var E. coli, närvarande hos 28. Av de 
164 som värvades till placebogruppen hade 131 närvaro av  E. coli  och hos de 24 som 
upplevde återfall var E. coli, närvarande hos 14. 

8



Studie 6: Recurrent urinary tract infectons and urinary Escherichia coli in 
women ingesting cranberry juice daily: A randomized controlled trail [17]

I denna randomiserade placebo-kontrollerade studie undersöktes om tranbärsjuice har 
någon effekt vad gäller tiden till UVI och graden av urinvägsorsakande patogener under 
en sexmånadersperiod hos 176 kvinnor i åldern 18-45 år som hade ett förflutet med en 
eller fler bekräftade UVI under det senaste året, ingen av deltagarna hade dock UVI 
eller  E. coli i urinen vid studiens början. Deltagarna fördelades in i två grupper, som 
sedan i sin tur delades upp i två grupper varav deltagarna tilldelades antingen 120 eller 
240  ml  tranbärsjuice  eller  placebo.  Den  aktiva  juicen  innehöll  27  %  tranbärsjuice. 
Kvinnorna  följdes  upp  varje  månad  under  en  sexmånadsperiod  eller  när  de  kände 
symtom på UVI. Urinprov och utvärtes rektal och vaginalprover togs för odling vid vid 
studiens start (baseline) och vid uppföljningsbesöket varje månad. Proverna visade inga 
bakterier i urinen hos någon av deltagarna men 13 av 46 kvinnor i tranbärsgruppen och 
11  av  23  i  placebogruppen  hade  bakterier  runt  vaginan,  23  av  84  deltagare  i 
tranbärsgruppen och 17 av 45 i placebogruppen hade E. coli med P-fimbrier.

Det primära måttet  var tiden till  en symtomatisk UVI som uppfyllde  kraven för en 
klinisk eller bakteriellt konstaterad UVI, det undersöktes även hur mycket av och vilken 
urinvägspatogen som var närvarande vid symtomatisk och asymtomatisk  UVI.  UVI-
diagnoserna  delades  in  i  symtomatisk,  asymtomatisk  och  odlingsbekräftad.  En 
ytterligare undersökning gjordes utifrån vaginal och rektalodlingarna vid baseline för 
att se hur stor mängd av E. coli med fungerande P-fimbrier som var närvarande vid en 
UVI under studietiden. 

Resultatet var 72 återkommande UVI under uppföljningstiden hos 50 kvinnor. Ingen 
skillnad sågs mellan de båda grupperna då 33 av 120 i tranbärsgruppen och 17 av 56 i  
placebogruppen drabbades av återfall. Andelen kvinnor som hade mer än en UVI under 
studien  var  också  likartad  med  tio  stycken  i  tranbärsgruppen  och  fyra  stycken 
placebogruppen.  Tiden  till  första  UVI  skiljde  sig  inte  heller  signifikant  mellan 
grupperna.  Risken  (hazard  ratio)  för  händelse  mellan  tranbär  och  placebogruppen 
beräknades till 0.68. 

Asymtomatiska bakterier i urinen sågs minst en gång under studien hos 101 av de 176 
kvinnorna, hos 75 av de 120 i tranbärsgruppen och hos 26 av de56 i placebogruppen, 
hos  dessa  var  E.  coli närvarande  hos  29  av  75  i  tranbärsgruppen  och  11  av  26 
placebogruppen. 

Symtomatisk E. coli-orsakad UVI sågs hos 33 av 176 deltagarna och hos dessa var 24 i 
tranbärsgruppen  och  9  i  placebogruppen.  38  kvinnor  i  studien  hade  en 
odlingsbekräftad UVI och för 33 var E. coli orsaken.

Test för  E. coli med P-fimbrier utfördes på urinprov från 33 av de 73 i tranbärs och 
placebogruppen som hade symtomatisk eller asymtomatisk UVI under försöksperioden. 
Resultaten visar att 10 av de 23 från tranbärsgruppen som testades hade  E. coli med 
fungerande P-fimbrier och 8 av 10 i placebogruppen. Detta gav ett odds på 1/5-del att 
ha E. coli med fungerande P-fimbrier i urinen i tranbärsgruppen jämfört med placebo.

Studie  7:  D-mannose  powder for  prophylaxis  of  recurrent  urinary  tract 
infections in women: a randomized clinical trail [6]

Detta är en kroatisk studie som undersöker om D-mannospulver fungerar som profylax 
vid återkommande UVI hos 308 kvinnor mellan 20-79 år med akut UVI och en historia 
av minst två återfall de senaste sex månaderna eller minst tre det senaste året. Dessa 
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behandlades med 500 mg ciprofloxacin två gånger per dag i en vecka, därefter delades 
deltagarna in i grupper där en grupp (103 st) behandlades profylaktiskt med 2 g D-
mannos i  200 ml vatten dagligen, en andra grupp(103 st ) behandlades med 50 mg 
nitrofurantoin per dag och en tredje grupp (102 st) fick ingen behandling alls. De som 
fick  ett  återfall  under  studien  fick  antibiotikabehandling  och  uteslöts  från  fortsatt 
deltagande. Försöket pågick i sex månader och det som mättes var hur många i varje 
grupp som inte drabbats av återfall efter dessa sex månader. Ett urinprov som tagits på 
alla deltagarna innan behandling för akut UVI visade på förekomst av E. coli hos 236 av 
dessa.

Resultatet  i  studien visar att  98 av de 308 kvinnorna hade återkommande UVI och 
mediantiden till symtom var 30 dagar, denna tid skiljde sig inte signifikant åt mellan 
grupperna. Antalet återfall var mycket högre i gruppen utan behandling än för de båda 
andra  grupperna.  Resultaten  uppdelade  efter  grupp  visar  att  15  stycken  i  D-
mannosgruppen  fick  återfall  av  UVI  och  att  mediantiden  var  43  dagar,  för 
nitrofurantoingruppen var antalet återfall 21 och mediantiden 24 dagar och för gruppen 
utan profylax var antalet återfall 62 och mediantiden 28 dagar.

Studie  8:  Effectiveness  of  cranberry  capsules  to  prevent  urinary  tract 
infections  in  vulnerable  older  persons:  A  double-blind  randomized 
placebo-controlled trail in long-term care facilities [18]

I denna studie på personer inom åldringsvården undersöktes om tranbärskapslar har 
någon  effekt  vid  förebyggandet  av  UVI  hos  928  st  äldre  personer  boende  på 
ålderdomshem, med en ålder på 65 år och äldre och med en medianålder på 84 år.  
Studiepersonerna bestod av 703 kvinnor och 225 män, dessa delades in i två grupper 
varav den ena fick tranbärskapslar med 500 mg tranbär varav 1.8 % proantocyanidin, 
den andra gruppen fick placebo. Deltagarna delades även in i en högrisk och lågrik-
grupp, där de med kateter sedan mer än en månad, diabetes mellitus, eller minst en 
UVI det senaste året ansågs tillhöra högriskgruppen. Studien pågick i tolv månader och 
deltagarna skulle inta preparaten två gånger varje dag.

Det som sedan mättes var förekomsten av UVI. UVI-diagnosen delades även in i klinisk 
och strikt UVI. Klinisk UVI definierades som närvaron av minst ett av följande kriterier: 
specifika eller  ospecifika urineringsrelaterade symtom eller  tecken,  ett  positivt  prov, 
antibiotikabehandling för UVI eller UVI rapporterad i läkarjournalen. Strikt UVI var 
baserad  på  ett  vetenskapligt  förhållningssätt  inkluderat  närvaron  av 
urineringsrelaterade symtom och tecken bekräftade med en positiv odling eller  test. 
Även numbers needed to treat (NNT) mättes .

Resultaten visar att behandlingen hade positiv effekt vad gällde frekvensen av klinisk 
UVI  efter  två  månader  och  framåt  för  deltagarna  i  högriskgruppen  medan  ingen 
skillnad sågs för strikt UVI. Ingen skillnad sågs mellan de olika behandlingsalternativen 
i  lågriskgruppen.  I  högriskgruppen  var  förekomsten  av  klinisk  UVI  62.8  per  100 
personår under risk för de med tranbärskapslar och 84.8 per 100 personår under risk 
för de med placebo. Deltagarna i högriskgruppen utan kateter visade sig ha större effekt 
av  behandlingen  med tranbärskapslar  än  placebo  vad  gällde  klinisk  UVI.  Enligt  de 
kliniska definitionerna behövde fem personer i högriskgruppen behandlas med tranbär 
i ett år för att förhindra ett återfall av UVI för en person under ett år. I lågriskgruppen 
var förekomsten av klinisk UVI 40.3 per 100 personår under risk i tranbärsgruppen och 
33.4 per 100 personår under risk i placebogruppen.
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Studie 9: A randomized, double-blind, placebo-controlled trail to assess the 
bacterial anti-adhesion effects of cranberry extract beverages [12]

Detta är en studie som undersöker den bakteriella antividhäftningsförmågan hos dryck 
av  tranbärsextrakt,  både  i  en  randomiserad,  dubbelblind,  placebokontrollerad 
alternerande  pilotstudie  med  10  deltagare  och  en  veckas  washout,  och  i  en 
randomiserad,  dubbelblind, placebo-kontrollerad alternerande klinisk studie med 59 
deltagare och en veckas washout, där majoriteten av deltagarna var i medelåldern och 
mellan 32-56 år. Studiedeltagarna var friska kvinnor och män utan UVI de senaste sex 
månaderna.  Den  studerade  drycken  bestod  av  fyra  varianter,  tranbärsextrakt  (TE), 
tranbärsextrakt  och  juice  (TEJ),  lågkalorihaltig  tranbärsjuicecocktail  (LKTJC)  och 
placebo.  Tranbäsrextraktet  var  standardiserat  till  att  innehålla  55  %  A-typ 
proantocyanidiner (PAC). Alla drycker var designade att innehålla liknande mängd PAC 
det vill säga mer än 80 mg genom att använda tranbärsjuice, tranbärsextrakt eller en 
kombination av dessa båda. 

Målet  med studierna var att  mäta den direkta effekten av tranbärsdryck vad gällde 
vidhäftningsförmågan hos urinvägsbakterier. 

Pilotstudien gick till  så att vid studiens början fick deltagarna lämna ett urinprov på 
fastande  mage,  sedan  blev  de  slumpmässigt  tilldelade  450  ml  av  någon  av  de  tre 
drycker  som  skulle  testas,  dryck  av  tranbärsextrakt,  tranbärsextrakt  och  juice  eller 
placebo. Denna skulle intas mellan 17.00-20.00 samma kväll. Kommande morgon togs 
åter ett urinprov på fastande mage varpå 450 ml av samma dryck intogs. Urinprov togs 
sedan efter dryckintag vid tidsintervallen 0-3, 3-6, 6-9 och 24 timmar. Opublicerade 
laboratoriestudier visade nämligen att två akuta doser, kväll och morgon resulterade i 
en större effekt på vidhäftningsförmågan än en dos.

Den kliniska studien gjordes för att bekräfta resultatet  i pilotstudien och började på 
samma  sätt  med  urinprov  vid  studiestarten  och  sedan  tilldelades  deltagarna 
slumpmässigt  tranbärsextrakt  och  juice,  lågkalorihaltig  tranbärsjuicecocktail  eller 
placebo. De som intog den lågkalorihaltiga tranbärsjuicecocktailen skulle inta 240 ml. 
Drycken skulle sedan intas samma kväll och följande morgon togs ett nytt urinprov på 
fastande mage och samma dryck och mängd intogs inom 30 minuter. Standardiserade 
måltider delades ut och deltagarna blev även tillsagda att inta ungefär 80-85 ml vatten 
plus 500ml vatten vid lunch. Urinprov samlades in de närmaste sex timmarna efter 
intag av testdryck baserad på minskad vidhäftningsförmåga från proven tagna vid de 
tidpunkterna  i  pilotstudien.  Urinproven  slogs  sedan  samman  för  att  utvärdera 
antividhäftningsförmågan. Detta gjordes genom att se om urinen hade någon förmåga 
att hämma koagulationen av röda blodceller som smittats med E. coli ex vivo. 

Resultaten från studierna visar att ingen antividhäftningsförmåga fanns vid tidpunkt 0, 
det vill säga baseline. Antividhäftningsförmågan var i medel signifikant större hos de 
med dryck av tranbärsextrakt och tranbärsextrakt och juice än placebo. Båda dryckerna 
visar på en liknande effekt med en topp i hämmande aktivitet mellan 0-6 timmar efter 
intag  och  som  varade  upp  till  9  timmar.  Den  hämmande  effekten  på 
vidhäftningsförmågan  närmar  sig   baselinevärden  vid  24  timmar.  Ingen  anti-
vidhäftningsförmåga sågs för placebo. I den kliniska studien visar resultaten att dryck 
av tranbärsextrakt (TE) och tranbärsextrakt (TEJ) och juice hade en större effekt på 
vidhäftningsförmågan  än  den  lågkalorihaltiga  tranbärsjuicecocktailen  (LKTJC)  men 
denna skillnad ansågs ej  signifikant.  Jämfört  med placebo hade de båda dryckerna, 
dock  en  signifikant  högre  antividhäftningsförmåga.  Ingen  skillnad  sågs  mellan  de 
kvinnliga  och  manliga  deltagarna  vad  gällde  antividhäftningsförmåga  och  de  olika 
dryckerna. 
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Tabell  2:  Sammanfattande  tabell  för  studierna  1-9.  Alla  deltagare  har  en  historia  av  återkommande  UVI.  Tabellen  innehåller  bland annat 
uppgifter  om  andelen  återfall,  mediantider  till  återfall,  medeltal  återfall,  återfall  orsakade  av  E  coli och  hämning  av  vidhäftningsförmåga. 
Deltagarantalet presenterat inom parentes är antalet deltagare som fullföljde studien och vars resultat är presenterat.

Studie Antal 
deltagare

Studiepopulatio
n 

Studietid  Undersökta preparat Undersökta mått Resultat Signifikans 

1 (9) 221 Kvinnor 18 år och 
äldre 

12 månader 480 mg trimetoprim-
sulfametoxazole 
1 gång/ dag eller 
500 mg tranbärsextrakt
 2 gånger/ dag med 9.1 mg/g 
proantocyanidin i 

Medeltalet återfall under 
profylax:

Antibiotika: 1.8 
Tranbär: 4.0 

Antibiotika 
signifikant bättre

Andelen patienter med minst 
ett återfall:

Antibiotika: 71.1%
Tranbär: 78.2%

Mediantid till första återfall: Antibiotika: 8 månader 
Tranbär: 4 månader   

2 (10) 255 Barn i åldern 1-16 år 6 månader + 
ett års 
uppföljning

5 ml / kg av:
Tranbärsjuice med 41 g 
tranbärskonc./liter eller 
Placebo 

Andelen återfall under 
uppföljningen 

Tranbär: 21.4 %
Placebo: 36.4 %

Tranbär signifikant 
bättre

Andelen med minst ett 
återfall under uppföljningen

Tranbär: 16 %
Placebo: 22 %

3 (11) 213 (170 Kvinnor i åldern
 20-79 år 

24 veckor 125 ml juice/ kväll bestående 
av: >40 mg PAC eller placebo

Andelen återfall  Tranbär: 26.8 %
Placebo: 38.6 %

Tranbär signifikant 
bättre

Återfall för de under 50 år Tranbär: 22.2 %
Placebo: 12.0 %

Ingen signifikant 
skillnad 

Återfall för de över 50 år Tranbär: 29.1 %
Placebo: 49.2 %

Tranbär signifikant 
bättre

4 (12) 20 (17) Kvinnor i åldern 
18-64 år 

2 veckor + 6 
månaders 
uppföljning 

42 g torkade sötade tranbär/ 
dag 

Återfall efter studie  47.1 % Signifikant skillnad 6 
månder före  och 
efter studie  Tiden till första återfall Ökade

Medeltal UVI före studie 2.4 Minskade till 1.1

5 (8) 319 (230) kvinnor i åldern 
18-40 

6 månader 240 ml tranbärsjuice med 
ungefär 112 mg PAC eller 
placebo 

Återfall ≥15 dagar efter 
påbörjad behandling 

Tranbär: 26.7 %
Placebo: 20.2 %

Placebo signifikant 
bättre 

Återfall orsakande av: E. coli Tranbär: 93.3 %
Placebo. 58.3 %
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Tabell 2. Fortsättning av sammanfattande tabell för studierna.1-9. Teckenförklaring: p* = personår under risk
Studie Antal 

deltagare
Studiepopulatio
n 

Studietid  Undersökta preparat Undersökta mått Resultat Signifikans 

6 (13) 176 Kvinnor i åldern 
18-45   

6 månader 120 ml eller 240 ml 27 % 
tranbärsjuice eller placebo

Tiden till UVI och andelen 
återfall 

Tranbär: 27.5 %
Placebo: 30.3 % 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
tranbär och placebo

Andel återfall orsakade av E.  
coli 

Tranbär: 27.5 %
Placebo: 30.4 %

7 (5) 308 Kvinnor över 18 år 6 månader 2 g D-mannospulver i 200 ml 
vatten dagligen
eller 50 mg nitrofurantoin
eller ingen behandling

Andelen återfall D-mannos: 14.6 % D-mannos signifikant 
bättre än 
nitrofurantoinnitrofurantoin: 20.4 %

Ingen profylax: 60.8 %

Mediantid till återfall D-mannos: 43 dagar

nitrofurantoin: 24 dagar

Ingen profylax: 28 dagar

8 (14) 928 Kvinnor och män 
över 65 

12 månader Tranbärskapslar med 500 mg 
tranbär och 1.8% PAC
eller placebo 2gånger/dag

Förekomst 
av UVI

Högriskgrupp: Tranbär: 62.8 per 100 p*
Placebo: 84.8 per 100 p* 

Tranbär signifikant 
bättre för 
högriskgruppen

Lågriskgrupp: Tranbär: 40.3 per 100 p* 
Placebo: 33.4 per 100 p* 

Utfall av 
Klinisk 
och Strikt 
UVI: 

Högriskgrupp: Positiv effekt av tranbär efter 2 
månader och framåt för klinisk 
UVI, ingen effekt för strikt UVI

Lågriskgrupp: Ingen skillnad mellan 
preparaten

Numbers needed to treat 
(NNT)

5 behövde behandlas med 
tranbär i 1 år för att en skulle 
vara fri från UVI i 1 år

9 (15) 10 och  60 
(59) 

20 män och 40 
kvinnor i åldern 
32-56 år

1 dag/preparat 
med en veckas 
”washout”

450 ml tranbärsextrakt med 
55 % PAC, tranbärsextrakt 
och juice med 7 % juice, 
lågkalorihaltig 
tranbärsjuicecocktail med 27 
% juice eller placebo

Hämning  av 
vidhäftningsförmåga

Ingen hämning vid baseline

Topp i hämmande aktivitet 
mellan 0-6 timmar efter intag 
och varade upp till 9 timmar

Signifikant större 
hämmande effekt hos 
dryck av 
tranbärsextrakt och 
tranbärsextrakt och 
juice än placebo
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Diskussion

Målet med denna litteraturstudie var att sammanställa resultatet från olika studier och 
försöka  dra  en slutsats  utifrån  valda  frågeställningar  om tranbär  kan  användas  vid 
behandling av UVI. Materialet bestod till största del av artiklar som undersökte effekten 
av tranbärsprodukter på återkommande fall av UVI, då detta är ett stort problem för 
vissa kvinnor, men även barn och äldre.

Den nuvarande profylaktiska behandlingen är vanligtvis antibiotika under en längre tid. 
Detta utgör en intressant infallsvinkel då det finns en ökad antibiotikaresistens världen 
över  varpå  en  alternativ  behandling  kan  vara  av  värde.  Den  slutsatsen  drar  även 
författarna i  artikeln  av Beerepoot et  al.  där man i  urin och avföringsprover såg en 
avsevärd ökning i resistensutvecklingen hos E. coli vid profylaxbehandling med TMP-
SMX.  Redan efter  en månads  behandling  visade  det  sig  att  86.3% av  bakterierna  i 
avföringen  hos  studiedeltagarna  var  resistenta.  Därutöver  sågs  även  en  ökning  i 
resistens mot amoxicillin och fluoroquinoloner [8]. 

Sex av de valda studierna [9,12,14,15,17,18] var randomiserade placebo-kontrollerade, 
två [6,13] var jämförande studier där tranbärsprodukter jämfördes med antibiotika och 
en  [16] undersökte effekten av torkade tranbär. Studiedeltagarna i de olika studierna 
var allt från barn på ett år till äldre personer med en medianålder på 84 år och boende 
på  äldreboende,  studietiden  varierade  mellan  två  veckor  och  ett  år.  Studierna  har 
utförts med lite olika metoder och med varierande resultat vilket gjort ett sammantaget 
resultat svårt att dra,  men slutsatsen som ändå går att dra är att tranbär kan ha en 
potentiellt  positiv effekt på återkommande fall  av UVI och att vidhäftningsförmågan 
och antalet E. coli i tarmen minskar.

De  artiklar  och  studier  som  använts  i  denna  litteratursökning  har  också  lite  olika 
styrkor och svagheter och andra mer relevanta studier kan varit möjliga att hitta med 
andra sökningar och urvalskriterier men de valda artiklarna ansågs ändå relevanta vad 
gäller senaste forskning och besvarande av frågeställningar.

De olika svagheterna i studiernas metoder har dels varit att det varit små och med få 
deltagare där ett beräknat deltagarantal varit betydligt högre för att få statistisk styrka i 
resultaten, men också att en del deltagare talat om negativa effekter och intolerans mot 
tranbär[16] medan andra studieresultat talar för att vissa tranbärsprodukter tolereras 
väl [18]. Styrkan i en del av studierna är att de varit blinda.

Antalet deltagare i studien av Burleigh el al. vilket var beräknat till 20 st var baserat på 
att uppnå en statistisk styrka på minst 80 % för de två måtten som undersöktes [15]. 
Deltagarantalet vid studiens slut var 17 st och då de redan hade ett lågt deltagarantal så 
medför denna minskning en påverkan på resultatet. Liknade problem kan bland annat 
ses i studien av Stapelton et al. där det beräknade antalet värvade deltagare var satt till  
350 stycken, detta för att få en fördelning av 210 deltagare i tranbärsgruppen, där 105 
stycken  skulle  tilldelas  endera  av  de  båda  tranbärsdryckerna  och  på  sätt  uppnå 
statistisk styrka i studien. Deltagarantalet slutade här på 176, vilket är nära hälften av 
tilltänkt antal. Författarna anger detta som den största begränsningen med studien då 
en signifikant effekt av tranbär inte kunde visas, vilket ger ett svagare resultat än tänkt 
[17]. 

I  studien  av  känsliga  äldre  personer  på  äldreboende  var  deltagarantalet  högt,  928 
stycken. Många av deltagarna i  studien led av inkontinens och hade demensdiagnos 
vilket  försvårade  provtagning  och  diagnostisering  av  UVI.  Sedan  dog  331  deltagare 
under det år studien pågick [18] vilket borde påverka resultatet negativt, dock var den 
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procentuella  fördelningen  av  antalet  deltagare  mellan  de  olika  grupperna  ungefär 
densamma vid studiens slut så det kan tänkas att slutresultatet av studien även det blev 
ungefär  som det skulle varit med alla deltagare vid liv. 

I studien av Salo et al. behandlades alla fall av bekräftad UVI under studietiden med 
antibiotika samtidigt som barnet fortsatte dricka sin juice. Det negativa vid studien var 
att några av barnen var ovilliga att inta studiedrycken, vilket resulterade att få deltagare 
drack varje dag eller ens varje vecka, detta i sin tur medförde att 64 % av tranbärsjuicen 
och 80 % av placebon intogs [14].  Ett  sådant  resultat  vad gäller  intag måste ha en 
negativ effekt vid utgången av studien då det var intaget av dryck och förhindrandet av 
UVI-återfall  som  skulle  utvärderas.  Om  barnet  även  fick  en  antibiotikabehandling 
under studietiden så borde även det påverka resultatet av antalet återfall och eventuell 
förebyggande effekt av tranbär.  Ytterligare  en brist i  studien var att  urinprov under 
studiens gång bara togs hos de barn som hade symtom på UVI [14]. Trots detta visar 
studien att tranbär har en skyddande effekt mot återkommande UVI hos barn och kan 
vara ett alternativ till  antibiotika[14],  vilket bevisar det som sedan gammalt  antagits 
känt, att tranbär kan behandla eller förebygga UVI. 

Resultatet  i  studien  från  Cesnik  et  al.  visar  enligt  författarna  ingen  minskning  av 
antalet återfall mellan 24o ml 27% tranbärsjuice med 112 mg PAC och placebo under de 
sex månaderna studien pågick, även fast den totala andelen återfall var 16.9 %, och den 
beräknade  andel  nästan  var  det  dubbla.  Detta  förklaras  av  författarna  med  att 
deltagarna  vätskades  upp  bättre  under  studien  än  i  andra  studier  och  på  så  sätt 
urinerade  oftare,  vilket  minskade  den  bakteriella  tillväxten  eller  minskade  milda 
urinvägssymtom [9]. Liknande resultat visar studien av Takahashi et al. där effekten av 
125 ml tranbärsjuice med mer än 4o mg PAC per dos jämfördes med placebo när det 
gällde förebyggande av återfall  hos kvinnor mellan 20-79 år och där ingen skillnad i 
förebyggande verkan sågs för de kvinnor som var under 50 år. Ingen skyddande verkan 
sågs heller hos de kvinnor som åt sötade torkade tranbär i två veckor [16]. Detta kan 
förklaras med att den positiva behandlingseffekten av tranbärsjuice hos barn sågs först 
efter sex månader, då antalet UVI minskade [14]. Vilket i sin tur säger att ingen riktig 
förebyggande  verkan  ses  innan  sex  månader.  I  vissa  studier  antas  det  att  den 
bakteriehämmande effekten inte sker i urinblåsan utan börjar i tarmarna[14,15,17] och 
tar tid att bygga upp. Det författarna ansåg mest intressant i studien av Stapleton et al. 
var  att  mängden  urinära  E.  coli med  P-fimbrier  minskar  vid  användningen  av 
tranbärsjuice  jämfört  med  placebo,  men  att  detta  ej  var  ett  statistiskt  signifikant 
resultat [14].

I  studien  där  den  urinära  hämningen  av  bakteriell  vidhäftningsförmåga  ex  vivo 
undersöktes med hjälp  av urin  innehållande  tranbärsjuice  och en hämning av röda 
blodkroppars koagulation sågs det i pilotstudien ingen hämning vid 0 timmar, sedan en 
ökande  hämning  mellan  0-6  timmar  för  att  sedan  kvarstå  i  upp  till  9  timmar  och 
därefter avta helt 24 timmar efter intag. I den kliniska studien där urin samlades in 
under sex timmar och sedan användes såg man att tranbär hade en större hämmande 
effekt än placebo 0-6 timmar efter intag [16]. Författarnas tolkning av resultatet är att 
hämningen  av  bakteriell  vidhäftningsförmåga  är  densamma  även  om 
tranbärspreparatet använt i de båda studierna hade olika PAC innehåll. Deras slutsats 
är  att  ett  högre  PAC  innehåll,  117  mg  ej  har  en  bättre  hämmande  effekt  på  den 
bakteriella vidhäftningsförmågan än det lägre med 86 mg PAC. Om detta resultat kan 
ses på röda blodkroppar borde det finnas både en teoretisk och praktisk möjlighet att 
det även fungerar i urinvägarna. 

En förändring i uttrycket för  E. coli  sågs även i studien där deltagarna intog sötade 
torkade tranbär [16] och där resultatet visar att 53 % av deltagarna inte upplevde något 
återfall  av  UVI  under  de  närmaste  sex  månaderna.  Författarna  menar  här  att  en 
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spännande  möjlighet  till  resultatet  kan vara  att  någon komponent  i  tranbär  ändrar 
uttrycket  i  vissa  gener  hos  bakterien  och  på  så  sätt  gör  den  mindre  effektiv  och 
sjukdomsframkallande [16] ,en effekt som sedan tidigare antytts i andra studier.

De markant positiva resultaten för patienterna i högriskgruppen [18] och de över 50 år 
[15] kan tänkas bero på att tranbär enligt en klinisk undersökning gav en förbättring av 
immunförsvaret och en förökning av kroppens egna försvarsceller eller ”mördarceller”,  
T och NK-cellerna (natural killer cells) [13]. En ökad immunologisk aktivitet i sig kan 
göra dessa deltagare mer motståndskraftiga mot urinvägspatogener. Fler studier borde 
göras  på  denna  grupp  då  de  tjänar  på  en  profylaktisk  behandling  och  även  om 
antibiotika  har  bättre  effekt  så  undviker  man  resistensutvecklingen  med 
tranbärsbehandlingen  [15].  En  möjlig  lösning  på  problemet  med  profylaktiska 
preparatalternativ  ges  i  D-mannos-studien  där  resultatet  visar  på  en  likvärdig 
profylaktisk effekt mellan D-mannospulver och nitrofurantoin efter sex månader [6]. 
Svagheten i studien enligt författarna är att den inte var blindad och att personer med 
återfall uteslöts ur studien vid det tillfället på grund av att antimikrobiell behandling 
påbörjades. Samtidigt menar de att då deltagarna själva rapporterade UVI-återfall och 
dessa sedan bekräftades genom en urinodling behövde den inte vara blind [6]. Detta 
känns som ett väldigt rimligt resonemang då en bekräftad UVI är densamma oavsett 
profylax-alternativ. En svaghet i studien är dock att ingen uppföljningstid fanns efter 
studien för att undersöka och jämföra tiden till återfall mellan de båda behandlingarna 
för att på så sätt verkligen utvärdera resultatet av behandlingen. Resultatet från studien 
av Beerepoot et al. känns nu väldigt rimligt med avseende på mängden PAC i kapslarna 
då denna bara var 9.1 mg. Som tidigare studier visat behövs en mängd runt 86 mg för 
att få effekt även fast deltagarantalet inte var det tänkta och antalet som hoppade av 
studien var relativt högt [13]. 

Följsamheten i de olika studierna har varit av varierande kvalitet och kontrollerades 
också på olika sätt genom bland annat, självrapportering, kontroll av fördelade doser 
och räknande av antal tomma förpackningar. Självrapporterad följsamhet är alltid ett 
problem då det inte finns någon garanti för att deltagaren intagit studiepreparatet. Det 
kan ju vara så att en självrapporterad följsamhet ”kryddas” av vissa deltagare för att det 
ska se bättre ut. Följsamheten i studien av Stapleton gav enligt författarna en bild av 
verkligheten  då  den  var  baserad  på  självrapportering  genom  frågeformulär  och 
mängden rapporterade doser delades med mängden förväntade per månad. Detta gav 
en  följsamhet  på  90.3%  för  placebo  och  91.8%  för  tranbär  [17].  Följsamheten  på 
äldreboendet var väldigt god då en sköterska delade ut medicinerna [18], vilket borde 
medföra ett trovärdigare resultat.

De positiva resultaten för tranbär vid motverkandet av UVI verkar trolig, men det tar 
tid  för  den att  sätta  in  [18],  då det  tros  att  hämningen av P-fimbrierna  inte  sker  i 
urinvägarna  utan  i  tarmarna,  dessa  förändringar  i  tarmflorans  uppbyggnad  tar  tid, 
därav den skyddande effekten efter ca sex månaders profylax [14]. Vid profylax mot 
okomplicerad återkommande UVI kan tranbär vara ett bra alternativ då det är billigt, 
receptfritt, lättåtkomligt, tolereras väl utan negativa biverkningar och antibiotika kan 
undvikas för att på så sätt motverkar den stigande resistensutvecklingen.

Det  kan  möjligtvis  vara  så  att  resultatet  från  studierna  med  negativt  utfall  blivit 
annorlunda  om  koncentrationerna  av  trolig  aktiv  komponent  varit  högre  eller  om 
studien pågått en längre tid.

Styrkan i denna litteraturstudie är att den är bred vad gäller tranbärspreparat, aktivt 
innehåll, koncentration, deltagarantal, ålder och studietid.
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Svagheter är att samma preparat inte har återfunnits i någon av de medtagna studierna, 
då ingen standardprodukt fanns tillgänglig,  utan det har varit  liknade preparat  som 
undersökts. Detta medför att resultaten är svåra att jämföras direkt. 

Tranbärs effekt på urinvägarna har varit antagen sedan lång tid tillbaka men ej riktigt 
bevisad då  olika  studier  ger  olika  resultat.  Resultatet  från  de flesta  här  undersökta 
studierna visar att tranbär kan vara ett tänkbart alternativ vid behandling och profylax. 
Att produkterna tolereras väl och att inga allvarliga biverkningar finns. Att PAC har en 
hämmande effekt på vidhäftningsförmågan hos urinära E. coli och att tranbär minskar 
mängden  E.  coli i  tarmen.  Men  även  att  D-mannos  har  en  jämbördig  effekt  med 
nitrofurantoin och att en dos runt 86 mg PAC behövs för att få effekt. Fler studier bör 
dock  genomföras  för  att  ta  fram  och  undersöka  effekten  av  olika  standardiserade 
tranbärspreparat och på så sätt utvärdera deras verkan.

Slutsats 

Slutsatsen är att tranbär eventuellt kan användas för behandling och som profylax vid 
UVI. Det kan ha en behandlande effekt för personer över 50 vad gäller både enstaka och 
återkommande fall av UVI, men att fler undersökande studier behövs där riktlinjer för 
de  olika  aktiva  substanserna  och  doseringar  arbetas  fram  och  effekten  av  ett 
standardiserat  preparat  undersöks så riktiga slutsatser  kan dras av dess  effekt.  Om 
resultatet av tranbärsjuceintag som sågs på de röda blodkropparna stämmer så borde 
det finnas både en teoretisk och praktisk möjlighet att det även fungerar i urinvägarna.
Fler  studier  borde  även  göras  på  personer  över  50  år  och  de  som  räknas  tillhöra 
högriskgruppen, då dessa tjänar på en profylaktisk behandling och även om antibiotika 
har bättre effekt så undviker man resistensutvecklingen med tranbärsbehandling.

Tack

Ett stort tack skickar jag till min vän och kurskamrat Ulrika Norppa för att hon ställt 
upp i vått och torrt när jag haft problem med detta arbete och att hon funnits där som 
min  ständiga  läskamrat  under  större  delen  av  utbildningen.  Ett  jättetack  och  en 
bamsekram skickas också till mina övriga kurskamrater för stöd, kunskapsutbyte och 
ett gott skratt då och då. Ni har verkligen gjort dessa tre år mycket lättare att ta sig 
igenom, utan er alla vet jag inte hur det skulle gått. Ett stort tack också till min familj 
och övriga vänner för det stöd jag fått under arbetets gång och hela studietiden. Ett tack 
skickas även till  min examinator för bra vägledning och hjälp vid färdigställandet av 
detta arbete.
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