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Sammanfattning 

Bakgrund: Infektion med Helicobacter pylori är vanligt förekommande världen över. 

Forskning pekar på att låg socioekonomisk status, trångboddhet och dålig hygien tycks 

gynna smitta med Helicobacter pylori. Helicobacter pylori infekterar magsäckens 

och/eller tolvfingertarmens slemhinna, vilket kan resultera i magsår och gastrit. Därmed 

bör behandling sättas in efter påvisad infektion med Helicobacter pylori, för att 

förebygga risken att magsäckscancer utvecklas. Behandling vid infektion orsakad av 

Helicobacter pylori innefattar oftast trippelterapibehandling bestående av 

protonpumpshämmare samt två olika antibiotikum. Forskning pekar på att probiotika 

har positiva effekter i behandling mot Helicobacter pylori. 

Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka och redogöra för om trippelterapibehandling i 

kombination med probiotika är en effektivare behandling hos patienter infekterade med 

Helicobacter pylori, än enbart trippelterapibehandling. 

Metod: Studien är designad som en litteraturstudie. I studien granskades sex stycken 

vetenskapliga, randomiserade, kliniskt prövade originalartiklar. Litteratursökningen 

genomfördes i databasen PubMed. 

Resultat: Fyra av studierna visade en signifikant skillnad mellan interventionsgruppen 

som tilldelats probiotika + trippelterapibehandling, och kontrollgruppen som enbart 

tilldelats trippelterapibehandling. 

Slutsats: Slutsatsen är att probiotika kombinerat med trippelterapibehandling är något 

effektivare än enbart trippelterapibehandling. För- och efterbehandling med probiotika i 

samband med en trippelterapibehandling gav störst effekt. Ytterligare studier krävs för 

att säkerställa effekten av probiotika vid en trippelterapibehandling. 

 

 

Nyckelord  

Antibiotika, Bifidobakterier, eradikering, Helicobacter pylori, Lactobaciller, magsår, 

probiotika. 
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Summary 

Background: Being infected by Helicobacter pylori is very common all around the 

world. Research indicates that low socioeconomic status, overcrowding and bad 

hygiene most likely increases the risk of being infected by Helicobacter pylori. 

Helicobacter pylori infects the stomach and/or duodenal mucosa, which can result in a 

gastric ulcer and gastritis. Therefore, treatment should be instituted directly after 

Helicobacter pylori has been detected, to reduce the risk of developing gastric cancer. 

Treatment for a infection caused by Helicobacter pylori often involves a triple therapy 

treatment consisting of a proton-pump inhibitor and two different types of antibiotics. 

Research indicates that probiotics could have positive effects regarding treatment 

against Helicobacter pylori. 

Aim: The aim of this study is to examine if triple therapy treatment in combination with 

probiotics is a more effective treatment for patients infected by Helicobacter pylori, 

than with triple therapy treatment alone.  

Method: This study is designed as a literature study. Six different scientific, 

randomized, clinically tested original articles were examined. The literature search was 

conducted in the database PubMed.  

Result: There was a significant difference in four studies between the intervention 

group, which was assigned probiotics + triple therapy, and the control group, which was 

assigned only triple therapy treatment. 

Conclusion: The conclusion is that probiotics combined with triple therapy treatment is 

somewhat more effective than triple therapy treatment alone. A treatment with 

probiotics before and after a treatment with triple therapy treatment gave the largest 

effect. Further studies are needed to ensure the effect of probiotics with a triple therapy 

treatment. 

 

Keywords  

Antibiotics, Bifidobacterium, eradication, Helicobacter pylori, Lactobacillus, peptic 

ulcer, probiotics.  
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Begreppslista & förkortningslista 

Adhesiner: Bakteriella ytproteiner vilka ökar bakteriens förmåga till vidhäftning på 

värdcellsytan.  

Bakteriociner: Produceras av vissa stammar av probiotika. Bakteriocinerna har en 

dödande effekt på Helicobacter pylori.  

b.i.d: Doseringsangivelse ”två gånger dagligen”.  

CAM-resistans: Bakterier som är resistenta mot antibiotikumet klaritromycin.   

CagA: Cytotoxin-associerad-toxin A. 

Eradikering: Utrotning. I detta fall utrotning av bakterien Helicobacter pylori.  

Eradikeringsfrekvens: Andelen patienter (%) som blivit av med Helicobacter pylori 

efter behandling.  

Exotoxin: Ett toxin Helicobacter pylori kan frisätta och som har toxiska effekter på 

celler i slemskyddsbarriären i mag-tarmkanalen.  

Fagocytos: Process där specifika celler (fagocyter) plockar in t.ex. bakterier för 

avdödning och nedbrytning.  

Flagell: En extracellulär organell, i detta fall på bakterien Helicobacter pylori, som gör 

det möjligt för bakterien att förflytta sig.  

Fomiter: Ej levande föremål, kan fungera som en källa för spridning av Helicobacter 

pylori.  

Gastroesofageal refluxsjukdom: Förkortas GERD. Innebär att surt maginnehåll trycks 

upp i esofagus/matstrupen. 

HP: Helicobacter pylori.  

ITT-analys: Intention to treat-analys. Är en term inom statistiken som beskriver att data 

analyseras i en studiegrupp. Samtliga deltagare i studien räknas med i en ITT-analys, 

även om deltagarna t.ex. avbrutit en läkemedelsbehandling.   

Kompetitiv antagonist: Är en substans som kan binda till samma bindningsställe i 

tarmen som Helicobacter pylori, t.ex. till en receptor, vilket resulterar i att bakterien inte 

kan kolonisera tarmen om det finns en högre koncentration av antagonisten.   

Mikroaerofila: Bakterier som kräver en viss syrekoncentration för att tillväxa, 

syrekoncentrationen skall vara lägre än atmosfärens syretryck.  

Mucin: Slem i mag-tarmkanalen.  

Pepsin: Ett proteinnedbrytande enzym som spjälkar proteiner till mindre peptider i 

magsäcken. 

PP-analys: Per-Protocolanalys. Är en term inom statistiken som beskriver att data 

analyseras i en studiegrupp. I en PP-analys räknas de deltagare bort som t.ex. ej 

genomgått läkemedelsbehandlingen rätt.  

Probiotika: Levande mikroorganismer som, när de administreras i tillräckliga mängder, 

ger en gynnsam hälsoeffekt.  
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Profylax: En förebyggande åtgärd.  

PPI: Protonpumpshämmare. 

SOD: Superoxiddismutas.  

Trippelterapibehandling: Behandling där tre läkemedel intas. T.ex. vid eradikering av 

Helicobacter pylori.  

Ureas: Ett enzym som hydrolyserar urea till ammoniak och CO2.  

VacA: Vakuoliserande cytotoxin A. 

X2-test: Chi-kvadratfördelning. Ett statistiskt test som används för jämförelse av två 

faktorer. 
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1 Inledning 
Probiotika har blivit ett hett forskningsämne under de senaste åren, särskilt sambandet 

med hur kroppen påverkas positivt. Det finns forskning som pekar på att probiotika 

påverkar människans tarmflora positivt, men även att probiotika kan konkurrera med 

andra sjukdomsframkallande bakterier i mag-tarmkanalen på ett positivt sätt. Att inta 

probiotika i tablettform eller i form av mat är en smaksak. För att bakteriestammar skall 

klassificeras som probiotika måste de ha förmågan att överleva passagen genom 

människans mag-tarmkanal. Bakteriestammarna skall även kunna motstå det sura pH:t 

som förekommer i magsäcken, samt kunna adherera till tarmväggen (1).  

 

Målet med denna uppsats är att ge läsaren en förståelse för probiotikans effekter hos 

patienter som är infekterade med magsårsbakterien Helicobacter pylori (HP). Detta är 

av stor betydelse då infektion med bakterien HP anses vara den mest förekommande 

infektionssjukdomen i världen (2). Det är även viktigt att man inom sjukvården har en 

förståelse för hur probiotika kan påskynda eradikering av HP, samt hämma vidare 

kolonisering av HP hos infekterade patienter. Fortgår infektionen med bakterien HP 

finns det en ökad risk för att magsäckscancer utvecklas (3, 4). Ämnet är därmed högst 

relevant att undersöka. 

 

2 Bakgrund 
1982 upptäckte två australiensiska gastroenterologer Robin Warren och Barry Marshall, 

bakterien HP. HP kan i många fall orsaka magsår hos människan, vilket är sår i 

magsäckens och tolvfingertarmens slemhinna (2, 3). Sår uppkomna i tolvfingertarmen 

är vanligare, jämfört med sår uppkomna i magsäcken (5). Bakgrunden till utvecklingen 

av magsår är bland annat att saltsyra är närvarande, vilket gör magsaften sur, ”ingen 

syra – inget sår” (2). Kolonisering av HP i magsäcken samt tolvfingertarmen kan även 

orsaka gastrit (6). Gastrit är när magsäckens och/eller tolvfingertarmens slemhinna 

inflammerats, t.ex. p.g.a. att HP har orsakat en infektion i slemhinnan. Gastrit kan vara 

både akut och kroniskt, där den kroniska formen är vanligast. När gastrit pågår under en 

kort tid kallas det för akut gastrit (6).  

Självläkning av infektioner orsakade av HP är mycket ovanligt. Infektionen är oftast 

långvarig och behandlingskrävande, där utebliven behandling kan resultera i kronisk 

gastrit i magsäckens och/eller tolvfingertarmens slemhinna. Detta kan i sin tur resultera 

i att cancer utvecklas. Warren och Marshalls forskning visar att behandling med 

antibiotika eradikerar HP effektivt i magsäckens och tolvfingertarmens slemhinna hos 

infekterade patienter (2). År 2005 erhöll Warren och Marshall nobelpris i medicin för 

sin upptäckt av HP (2, 3).  

 

2.1 Helicobacter pylori-infektion – Epidemiologi 
Vad gäller risken för infektion med HP i magsäcken samt tolvfingertarmen finns det 

inga skillnader mellan könen. Däremot finns det skillnad vad gäller infektion med HP 

bland individer, där utlandsfödda individer har en ökad risk att drabbas av sår i 

magsäckens och tolvfingertarmens slemhinna (7). Detta p.g.a. att prevalensen för HP-

infektion är högre hos utlandsfödda individer. I låginkomstländer är det statistiskt sett 

en högre risk när det gäller infektion med HP, där studier visar att mer än 90 % av 

befolkningen kan vara smittad (7).  
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Forskare har rapporterat att 20–40 % av Sveriges äldre befolkning är infekterad med 

HP, medan 5–20 % av Sveriges yngre befolkning är infekterad med HP (7). Förr hade 

Sveriges befolkning sämre levnadsförhållanden, där människorna exponerades för HP i 

större grad samtidigt som det fanns mindre hjälp att få mot infektionssjukdomar. Idag 

föreligger det en högre socioekonomisk status i Sverige samt bättre sjukvård. Detta är 

anledningen till att infektionen idag är högre bland den äldre generationen, jämfört med 

den yngre generationen i Sverige (7). 

 

Folkhälsomyndigheten uppger att det finns en koppling mellan vissa faktorer och en 

ökad risk för att drabbas av infektion med HP (8). Forskare har sett att trångboddhet, 

dålig dricksvattenkvalitet samt dålig hygien är faktorer som tycks kunna öka risken att 

infekteras med HP och gynna HP:s infektionsförlopp (2, 8). 

 

2.2 Helicobacter pylori – Morfologi & tillväxtegenskaper 
HP (figur 1) är en spiralformad, icke-sporbildande, gramnegativ bakterie (3, 9), som  

varierar i storlek mellan 2–4 μm i längd och mellan 0,5–1 μm i diameter (6). HP innehar 

flageller vilka fungerar som propellrar och är väsentliga för HP:s motilitet (9). HP-

organismer är mikroaerofila, vilket betyder att HP kräver en omgivande syrehalt på 2–

10 % för att tillväxa, vilket förekommer i människans mag-tarmkanal. Skulle 

syrekoncentrationen vara 21 %, så som är fallet i människans omgivande atmosfär, 

skadas HP och kan därmed inte tillväxa (3).  

 

 

 

Figur 1. Helicobacter pylori. På bakterien visas fem stycken flageller. Gjord av Sofia 

Bladh.  

 

 

HP är även kemoorganotrofa (9), vilket betyder att HP hydrolyserar ämnet urea i 

magsäcken med hjälp av virulensfaktorn ureas. Hydrolyseringen av urea är av stor 

betydelse för HP:s överlevnad i den starkt sura miljön i magsäcken (pH 1–2). Figur 2 

visar hur HP hydrolyserar urea till ammoniak och koldioxid (CO2).  

 

Ammoniak är en basisk substans som neutraliserar syran i magsäcken. Det gör att 

miljön i magsäcken blir vänligare för HP och bakterien skyddas mot syran. Resultatet 

blir att HP lättare tar sig fram till slemskyddsbarriären i mag-tarmkanalen och kan 

infektera sin värd (2, 9).  
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Figur 2. Kemisk formel som visar hur ureas från Helicobacter pylori hydrolyserar urea 

till ammoniak och CO2 (10).  

 

 

2.3 Hur Helicobacter pylori infekterar värden samt om 

virulensfaktorer 
HP tar sig in via munnen och sprids från en infekterad individ till en frisk individ fekal-

oralt. Studier har visat att HP kan infektera friska människor när de exponeras för 

brunnsvatten, fomiter eller avföring innehållande HP (2, 3).  

 

Uppkomsten av magsår orsakat av HP beror sannolikt på en obalans mellan aggressiva 

och skyddande faktorer i mag-tarmkanalens slemhinna, där saltsyra spelar en viktig roll. 

Till aggressiva faktorer räknas saltsyra och pepsin. Till skyddande faktorer räknas 

mucin (slemskyddsbarriär) (11). Människans magsäck och tolvfingertarm är på insidan 

försedda med ett lager mucin vars uppgift är att skydda underliggande epitelceller mot 

saltsyra, samt att hämma pepsinets funktion. Mucinet binder till sig bikarbonat, som är 

basiskt, och bidrar då med en pH-höjning (pH 7–8). Denna skyddande mekanism ser till 

att slemhinnan ej fräts sönder av saltsyran eller bryts ner av pepsinet, detta eftersom 

pepsin är inaktivt vid pH över 5 (2, 12). 

 

Under infektionsförloppet tar sig HP till slemskyddsbarriären i mag-tarmkanalen med 

hjälp av den första virulensfaktorn ureas. Ureaset bidrar till att höja pH på magsaften 

genom hydrolys av urea vilket skapar en vänligare miljö för HP att leva i. Med hjälp av 

virulensfaktorn flagell drivs därefter HP igenom slemskyddsbarriären till de 

underliggande epitelcellerna. HP vidhäftar till epitelcellerna med hjälp av 

virulensfaktorn adhesin. I frånvaro av adhesiner skulle HP spolas bort med de 

peristaltiska rörelserna i mag-tarmkanalen. Väl på plats börjar HP utsöndra och injicera 

exotoxin i värdcellen, Cytotoxin-associerad-toxin A (CagA) och Vakuolerande 

cytotoxin A (VacA). Dessa virulensfaktorer bidrar bland annat till att öka 

ureapermeabiliteten i mag-tarmkanalen hos människa. Slemskyddsbarriären i mag-

tarmkanalen försvagas p.g.a. detta händelseförlopp vilket resulterar i att magsyran 

tränger igenom slemskyddsbarriären och når de underliggande epitelcellerna. När 

epitelet har skadats av magsyran får HP tillgång till den underliggande muskelvävnaden 

och blodkärlen, med blödning som följd (3, 9, 13, 14).  
 

HP innehar även virulensfaktorn antifagocytiska enzymer. Fagocyterade HP överlever 

delvis genom frisättning och verkan av katalas och superoxiddismutas (SOD). Katalas 

och SOD är två antifagocytiska enzymer som neutraliserar en del av fagocyternas 

dödsmekanism (3).  

 

Samtliga virulensfaktorer är väsentliga för HP:s kolonisering i magsäcken och/eller 

tolvfingertarmen, samt för bakteriens infektionsförlopp.  

 

Bakterien har en tendens att påverka frisättningen av de gastrointestinala hormonerna 

somatostatin och gastrin, genom att hämma produktionen av somatostatin från D-

cellerna i magsäckens slemhinna. Detta resulterar i en ökad produktion av gastrin. 
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Somatostatinet är viktigt för reglering av saltsyrasekretion från magsäcken genom dess 

hämmande effekt på gastrinfrisättningen från G-cellerna. Gastrin stimulerar normalt sett 

magsäckens parietalceller, för att ge en ökad produktion av saltsyra. På detta sätt har 

somatostatinet en hämmande effekt på parietalcellerna i magsäcken vilket resulterar i 

minskad saltsyrasekretion. Vid en infektion med HP slås somatostatinets effekt ut och 

gastrin orsakar en ökad stimulering av parietalcellerna i magsäcken. Därmed fås en 

ökad saltsyraproduktion hos infekterade patienter (2, 9). 

 

2.4 Rekommendationer för behandling vid infektion med Helicobacter 

pylori 
Sår i magsäcken samt tolvfingertarmen skall behandlas med eradikeringsterapi i en 

vecka eller längre. Behandlingen innefattar en protonpumpshämmare (PPI) i 

kombination med två av följande antibiotika: amoxicillin, klaritromycin och 

metronidazol (15, 16). Förekommer det penicillinallergi eller resistensutveckling hos 

patienten skall patienten tilldelas andra antibiotikum än de antibiotikum som tilldelas 

patienten vid en förstahandsbehandling (7). Figur 3 visar behandlingsrekommendationer 

för vuxna vid eradikering av HP. I 70-90 % av alla fall lyckas HP-eradikeringen vid det 

första behandlingstillfället (7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Terapirekommendationer för vuxna vid förstahandsvalbehandling, 

penicillinallergi, resistensutveckling samt andrahandsvalbehandling. Doserna som anges 

är den dagliga dosen (7, 17).  

 

Förstahandsval 

20–40 mg PPI (valfri) + 1 g amoxicillin + 500 mg klaritromycin i 7–14 dagar. 
Samtliga läkemedel intas två ggr/dag. 

 

Penicillinallergi 

20–40 mg PPI (valfri) + 500 
mg klaritromycin + 400 mg 
metronidazol i 7–14 dagar. 
Samtliga läkemedel intas två 
ggr/dag.  

Resistensutveckling 

20–40 mg PPI (valfri) + 1 g 
amoxicillin + 400 mg 
metronidazol i 7–14 dagar. 
Samtliga läkemedel intas två 
ggr/dag.  
  
 

Efter misslyckad behandling (andrahandsval) 

20–40 mg PPI (valfri) + 500 mg levofloxacin + 2 gram (500 mg, två tabletter 

samtidigt) amoxicillin i 7–14 dagar. Samtliga läkemedel intas två ggr/dag.  
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2.5 Protonpumpshämmare 
PPI är en grupp läkemedel som är användbara vid bland annat infektioner orsakade av 

HP. En koncis och förenklad version av verkningsmekanismen för PPI är att läkemedlet 

hämmar utsöndringen av saltsyra i magsäcken. Detta genom att läkemedlet irreversibelt 

hämmar H+-K+-ATPas, en protonpump i parietalcellernas plasmamembran. Den här 

hämningen medför att saltsyraproduktionen minskar och att det sker en pH-höjning i 

magsaften p.g.a. en kraftig reducering av magsaftens saltsyrainnehåll (7, 15, 16).  

 

Idag finns fem stycken godkända substanser i gruppen PPI i Sverige: esomeprazol, 

lansoprazol, omeprazol, pantoprazol och rabeprazol. PPI anses vara de effektivaste 

syrahämmande läkemedel forskare idag känner till (6, 12).  

 

2.6 Antibiotika 
Antibiotika är ett läkemedel som produceras av levande organismer och används inom 

humanmedicinen vid infektioner orsakade av bakterier. Antibiotika har olika spektrum. 

En del har ett smalt spektrum medan andra har ett brett spektrum. Antibiotikans 

spektrum avgör vilka bakterier läkemedlet är verksamt mot (15, 16).  

 

Vid peroralt intag av bredspektrumantibiotikum är risken för skador på människans 

tarmflora större p.g.a. att antibiotikan påverkar de bakterier som lever i symbios med 

människan. Däremot vid peroralt intag av smalspektrumantibiotikum, påverkas inte 

tarmfloran i lika stor utsträckning (16).  

 

Socialstyrelsen uppger att insättning av antibiotika vid en infektion orsakad av HP 

minskar risken för utveckling av magsäckscancer (4). 

 

 

2.6.1 Amoxicillin, Klaritromycin, Levofloxacin samt Metronidazol   

Amoxicillin räknas till gruppen bredspektrumpenicilliner vilka verkar på 

cellväggssyntesen i bakterierna. Metronidazol verkar på cellväggssyntesen i bakterierna. 

Klaritromycin räknas till gruppen makrolider som verkar genom att hämma 

proteinsyntesen i bakterierna. Levofloxacin räknas till gruppen kinoloner och påverkar 

nukleinsyrasyntesen i bakterierna. I gruppen kinoler inkluderas antibiotikum med brett 

spektrum (15). Figur 4 visar amoxicillins, klaritromycins, levofloxacins och 

metronidazols kemiska strukturformler.  
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Figur 4. Kemiska strukturformler för antibiotikumen amoxicillin, klaritromycin, 

levofloxacin och metronidazol (10). 

 

 

2.7 Probiotika 
Probiotika kommer från de grekiska orden pro och bios som betyder ”för liv” (18). År 

2006 definierades probiotika av Världshälsoorganisationen och Förenta nationernas 

livsmedels- och jordbruksorganisation (WHO/FAO), som ”Levande mikroorganismer 

som, när de administreras i tillräckliga mängder, ger en gynnsam hälsoeffekt” (1, 19). 

 

Probiotika som hör till genusen Lactobacillus sp. och Bifidobacterium sp. är de mest 

studerade. Vissa stammar som hör till genusen Enterococcus, Bacillus, Escherichia och 

Streptococcus klassificeras också som probiotika (1, 20).  

 

Probiotika kan inom sjukvården användas som profylax vid en antibiotikabehandling. 

Detta genom att probiotikan hjälper till att upprätthålla den normala bakteriefloran i 

tarmen och därmed motverkar att denna slås ut vid antibiotikabehandling (1). I tabell 1 

ges en översikt över ett par probiotika som inkluderats i arbetet.  

 

2.7.1 Bifidobacterium 

Bifidobacterium är en obligat, icke-sporbildande, anaerob bakterie som finns naturligt i 

människans nedre mag-tarmkanal, framför allt i tjocktarmen (3, 21). Mikrobiella 

angrepp av patogena bakterier i mag-tarmkanalen kan undvikas då vissa 

probiotikastammar av Bifidobacterium intas. Bifidobakterierna har antagonistiska 

effekter mot bakterien HP genom produktion av ättiksyra och mjölksyra (21).  

 

2.7.2 Lactobacillus 

Lactobacillus är en anaerob, icke-sporbildande bakterie med potenta probiotiska 

egenskaper. Lactobacillus finns naturligt i människans övre luftvägar, 

matspjälkningsorgan samt i både kvinnliga och manliga urin- och reproduktionssystem. 
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Lactobacillus är den största gruppen inom mjölksyrabakterier och producerar laktat 

(mjölksyra) som bidrar till att sänka pH i tarmen. Därmed har Lactobacillus 

antagonistiska effekter i tarmen mot bakterien HP (3, 21, 22). Mikrobiella angrepp av 

patogena bakterier i mag-tarmkanalen kan undvikas genom intag av vissa stammar av 

Lactobacillus i probiotiska-tillskott (21). 

 

2.7.3 Vilka effekter skulle probiotika kunna ha mot Helicobacter pylori? 

Varje probiotikastam har specifika egenskaper. Probiotikastammarna har olika fördelar i 

sin verkningsmekanism beroende på om probiotikastammarna ges individuellt eller i 

kombination med andra probiotikastammar (18).  

 

• Probiotika kan fungera som en kompetitiv antagonist vilket då förhindrar 

kolonisering av olika bakterier i mag-tarmkanalen (21, 23, 24).  

 

• In vitro-studier har visat att Lactobacillus-arter kan hämma ureaset genom sin 

mjölksyraproduktion, samt genom utsöndring av bakteriociner som hämmar 

tillväxten av HP (25).  

 

• In vitro-studier har visat att Lactobacillus-arter kan försämra adhesion av HP till 

epitelcellerna i mag-tarmkanalen såväl som tillväxten av HP (25).  

 

• In vitro-studier har visat att Lactobacillus-arter kan förstärka 

slemskyddsbarriären i mag-tarmkanalen, genom att stimulera generna MUC2 

och MUC3. Generna MUC2 och MUC3 är av betydelse vid slemproduktion i 

tarmepitelcellerna, och en ökad aktivitet hos dessa gener  resulterar i minskat 

bakterieangrepp när slemproduktionen ökar (25). 

 

 

Tabell 1. De probiotika som omnämns i uppsatsen.  

 

 

 

2.8 Olika metoder för att diagnostisera Helicobacter pylori-infektion 
Med hjälp av invasiva och icke-invasiva tester, vilka utförs på en vårdcentral eller 

sjukhus, kan infektion med HP påvisas i magsäcken och/eller tolvfingertarmen, samt 

kan uppföljningsanalys genomföras. De invasiva testerna genomförs i samband med 

Lactobaciller Bifidobakterier Övriga

Lactobacillus reuteri Bifidobacterium  DN-173 010-10 Streptococcus termophilus

Lactobacillus gasseri Bifidobacterium infantis Streptococcus faecalis

Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium longum Bacillus subtilis

Lactobacillus plantarum

Lactobacillus salivarius

Lactobacillus sporogenes

Lactobacillus casei subsp rhamnosus

Lactobacillus gasseri  OLL2716
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gastroskopi. Uppföljningsanalys av patienter som genomgått en eradikeringsterapi, skall 

tidigast utföras 4 veckor efter avslutad behandling för bästa resultat (26, 27).  

 

2.8.1 Urea-utandningstest 

Urea-utandningstest (UBT) är ett icke-invasivt test och kan användas för att detektera 

HP i magsäckens och/eller tolvfingertarmens slemhinna. UBT kan även användas som 

uppföljningsanalys för att analysera effekten av eradikeringsterapi. Det finns två 

varianter av UBT; 13C-UBT och 14C-UBT. Patienterna intar då 13C- eller 14C-märkt urea 

peroralt. HP utsöndrar ureas, vilket genom hydrolys bryter ner 13C- eller 14C-märkt urea 

till ammoniak och CO2 (figur 2). Koldioxiden kommer vidare utsöndras via lungorna 

och kan därefter detekteras i patientens utandningsluft (28, 29). Urea 13C är en stabil 

isotop, medan urea 14C är svagt radioaktiv. Vid spår av isotopen 13C eller radioaktivitet 

av 14C i form av CO2 i patientens utandningsluft föreligger en infektion med HP. Har 

patienten under en viss tid innan UBT skall genomföras, intagit antibiotika eller PPI, 

kan provresultatet visa felaktigt svar (7, 10).  

 

2.8.2 Fekalt antigen-test 

Fekalt antigentest är ett icke-invasivt test och används för att detektera antigen av HP i 

avföring. Fekalt antigentest används innan behandling sätts in för att påvisa infektion 

med HP, samt efter eradikeringsterapi för att analysera om behandlingen hjälpt. Intar 

patienten PPI innan fekalt antigen-test skall utföras finns det risk för att provresultatet 

visar felaktigt svar (7).  

 

2.8.3 Snabb ureasprovning 

Snabb ureasprovning (RUT) är ett invasivt test och bygger på samma princip som UBT. 

En biopsi tas från patientens slemhinna i magsäcken och/eller tolvfingertarmen. 

Biopsiprovet placeras vidare på en platta med agargel, innehållande urea samt en pH-

indikator. Stiger pH framträder en rödaktig färg vilket tyder på att det föreligger en 

infektion med HP. Intar patienten PPI innan testet skall utföras, finns det risk för att 

provresultatet visar felaktigt svar (7).  

 

2.8.4 Biopsier och histologisk bedömning 

Undersökning med biopsier och histologisk bedömning är baserat på att läkaren tar 

biopsier från patientens magsäck och/eller tolvfingertarm, för att därefter göra en 

histologisk undersökning av biopsimaterialet i mikroskop. Därav räknas 

undersökningen till de invasiva testerna. Intar patienten PPI innan testet skall utföras, 

finns det en risk för att provresultatet visar felaktigt svar (7). 
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3 Syfte 
Uppsatsen syftar till att undersöka och redogöra för om trippelterapibehandling i 

kombination med probiotika är en effektivare behandling av patienter infekterade med 

HP, än enbart trippelterapibehandling. 

 

4 Metod  
För att besvara uppsatsens syfte har en litteraturstudie genomförts. I sökprocessen efter 

relevanta vetenskapliga originalartiklar i den elektroniska medicinska databasen 

PubMed har sökorden ”probiotics AND peptic ulcer”, ”probiotic AND Helicobacter 

pylori” och ”Helicobacter pylori eradication AND probiotics” använts. Sökningen av 

vetenskapliga artiklar påbörjades i början av december 2018 och avslutades i slutet av 

januari 2019. I tabell 2 ges en översikt över de inklusions- och exklusionskriterier som 

använts i arbetet. I figur 5 visas ett flödesschema över hur sökprocessen och 

artikelurvalet gått till.  

 

 

Tabell 2. Inklusions- och exklusionskriterier som använts i arbetet.  

Inklusionskriterier: Exklusionskriterier: 
Studier gjorda på människa Studier gjorda på djur  

Publikationsdatum mellan 2000-01-01 

och 2018-12-31 

Artiklar på annat språk än engelska  

Gratis fulltext  Publikationsdatum tidigare än 2000-

talet 

Engelska artiklar  Ej fulltext 

Randomiserade kliniska prövningar Reviewartiklar 

Jämförelse mellan interventionsgrupp 

som tilldelades probiotika + 

farmakologisk behandling och 

kontrollgrupp som enbart tilldelades 

farmakologisk behandling 

Studier som syftar till att undersöka 

annat område än det som var avsett 

att undersöka i denna litteraturstudie 

Originalartikel  Studier som ej inkluderade 

trippelterapibehandling 

 

 

Steg 1 

Artikelsökning i PubMed med sökorden ”Probiotics AND peptic ulcer”, ”Probiotic 

AND Helicobacter pylori” samt ”Helicobacter pylori eradication AND probiotics” 

gjordes först utan någon exkludering.   

Sammanlagt blev utfallet under artikelsökningen 786 artiklar, där sökordet ”Probiotics 

AND peptic ulcer” gav utfallet 91 artiklar. Sökordet ”Probiotic AND Helicobacter 

pylori” gav utfallet 460 artiklar och sökordet ”Helicobacter pylori eradication AND 

probiotics” gav utfallet 235 artiklar. 
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Steg 2 

Artikelsökningen i PubMed begränsades därefter med inklusionskriterierna studier 

gjorda på människor, publikationsdatum mellan 2000-01-01 och 2018-12-31 samt gratis 

fulltext. Exklusionskriterierna studier gjorda på djur, publikationsdatum tidigare än 

2000-talet och ej fulltext användes därmed också när artikelsökningen begränsades i 

steg 2.  

 

Då blev utfallet under artikelsökningen 204 artiklar, där sökordet ”Probiotics AND 

peptic ulcer” gav utfallet 19 artiklar. Sökordet ”Probiotic AND Helicobacter pylori” gav 

utfallet 118 artiklar och sökordet ”Helicobacter pylori eradication AND probiotics” gav 

utfallet 67 artiklar. 

 

 

Steg 3 

Efter respektive sökning i steg 2 lästes och granskades rubriker och abstrakt. Med 

sökordet ”Probiotics AND peptic ulcer” var 2 artiklar relevanta av de 19 artiklar som 

artikelsökningen gav. Med sökordet ”Probiotic AND Helicobacter pylori” var 17 

artiklar relevanta av de 118 artiklar som artikelsökningen gav. Med sökordet 

”Helicobacter pylori eradication AND probiotics” var 13 artiklar relevanta av de 67 

artiklar som artikelsökningen gav. 7 artiklar hittades under flera av sökorden. En artikel 

återkom på alla tre sökningarna.  

 

 

Steg 3 forts. 

Flera artiklar exkluderades när abstrakten granskades igenom p.g.a. att artiklarna var på 

annat språk än engelska samt review artiklar. I artikelurvalet togs det även hänsyn till 

studiernas validitet. Studier som undersökte annat område än det som var avsatt att 

undersökas i denna litteraturstudie ansågs ha en låg validitet och exkluderades bort i 

steg 3. Inklusionskriterierna originalartiklar och jämförelse mellan interventionsgrupp 

som tilldelades probiotika + farmakologisk behandling och kontrollgrupp som enbart 

tilldelades farmakologisk behandling inkluderades även i steg 3.  

 

Kvar återstod 32 relevanta originalartiklar. Artiklarna som var identiska exkluderades 

bort så endast en av artiklarna fanns med. Sammanlagt återstod nu 24 originalartiklar. 

En matris sammanställdes över de 24 artiklarna, för att en överblick skulle fås över 

vilka av de 24 artiklarna som kunde tänkas vara mest relevanta för arbetet i slutändan. I 

matrisen användes rubrikerna: studiens namn, syfte, typ av studie, läkemedel och 

probiotika. 
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Steg 4 

Efter att matrisen sammanställs granskades de 24 artiklarna igenom. Hur syftet var 

formulerat granskades ytterligare en gång, vilken typ av studie det var, vilka läkemedel 

studierna använt sig av, samt vilka probiotikastammar som tilldelats deltagarna. Här 

exkluderades helt enkelt artiklar bort om de inte var randomiserade kliniska prövningar. 

Dock visade det sig att de 24 artiklarna byggde alla på randomisering och utförde någon 

form av klinisk prövning.  

 

Sex artiklar valdes ut från matrisen som ansågs vara lämpliga (mest jämförbara) att ha 

med i arbetet. Artiklar med liknande studietyp och läkemedelsbehandling valdes. En 

artikel använde sig av andravalsbehandling vilket valdes då det skulle inbjuda till en 

diskussion i slutet av uppsatsen och då även den studien ansågs kunna besvara syftet på 

ett tillfredställande sätt trots andravalsbehandling. Studierna som valdes varierade i 

antalet studiedeltagare vilket även det valet gjordes medvetet då det i slutändan skulle 

inbjuda till en diskussion.  

 

Resterande artiklar exkluderades. I steg 4 valdes även någon artikel bort som inte 

uppfyllde kriteriet för att ha genomfört trippelterapibehandling på studiedeltagarna.   

 

Figur 5. Flödesschema över sökprocessen och artikelurvalet i denna litteraturstudie.  

 

5 Resultat 
Nedan följer en redovisning av de sex utvalda vetenskapliga artiklarna. Därefter följer 

en resultatsummering av samtliga sex studier. P-värde och eradikeringsfrekvens togs 

hänsyn till för att redovisa och presentera differensen mellan grupperna i respektive 

studie samt mellan de sex studierna. Ett p-värde < 0,05 ansågs visa statistisk signifikans 

mellan grupperna i respektive studie.  

 

5.1 Studie 1. Deguchi et al: Effect of pretreatment with Lactobacillus gasseri 

OLL2716 on first-line Helicobacter pylori eradication therapy (30).  

 

Syfte: 

Denna studie syftade till att utvärdera effekten av förbehandling med yoghurt 

innehållande Lactobacillus gasseri vid eradikeringsterapi hos patienter, infekterade med 

HP.  
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Studiedesign:  

Studien var en randomiserad, kontrollerad, klinisk studie, som pågick mellan april 2008 

och augusti 2010. I studien ingick 229 vuxna individer mellan 18 och 80 år från Japan 

och som diagnostiserats för en infektion med bakterien HP. Kriterierna för exklusion i 

studien var ålder under 18 år eller över 80 år, tidigare genomgången eradikeringsterapi 

mot HP, samt användning av antibiotika eller PPI.  

 

Metod:  

För detektion av HP användes i denna studie det invasiva testet biopsi. Biopsiproverna 

undersöktes med hjälp av RUT eller via histologisk bedömning i mikroskop. Patienterna 

lämnade även avföringsprov och därefter genomfördes polymeraskedjereaktion (PCR) 

för detektion av mutation i HP-genen 23S rRNA, detta för att påvisa eventuell CAM-

resistens hos bakterierna. De 229 patienterna randomiserades därefter till två grupper, 

grupp A (n = 114) och grupp B (n = 115). Patienterna i grupp A tilldelades 7 dagars 

trippelterapibehandling baserad på rabeprazol (10 mg b.i.d), amoxicillin (750 mg b.i.d) 

och klaritromycin (200 mg b.i.d). Patienterna i grupp B tilldelades 7 dagars likadan 

trippelterapibehandling som grupp A, kombinerat med yoghurt innehållande 

Lactobacillus gasseri i 4 veckor (3 veckors förbehandling följt av 1 vecka under 

eradikeringsterapi). Yoghurten innehöll 112 gram Lactobacillus gasseri OLL2716 och 

intogs två gånger dagligen av patienterna. 

 

För att utvärdera resultatet av trippelterapibehandlingen genomgick patienterna UBT 20 

minuter före och efter intag av 13C-urea. Patienterna lämnade även avföringsprov 8 

veckor efter avslutad trippelterapibehandling för att utvärdera eradikeringen av HP. 

Eradikeringsfrekvensen hos grupp A och B jämfördes med ett X 2-test.  

 

Resultat:  

Klaritromycinresistens detekterades i avföringen hos 188 patienter i studien. 137 

patienter bekräftades vara bärare av resistenta bakterier, men utan mutation i 23S 

rRNA-genen. 51 patienter bekräftades vara bärare av resistenta bakterier med mutation i 

23S rRNA-genen.  

 

I ITT-analysen rapporterades en skillnad i eradikeringsfrekvens mellan grupp A och 

grupp B. Eradikeringsfrekvensen var högre i grupp B som tilldelats 

trippelterapibehandling plus probiotika. Eradikeringsfrekvensen var 69,3 % (79/114) i 

grupp A respektive 82,6 % (95/115) i grupp B. Skillnaden var statistiskt signifikant (p = 

0,018). Även i PP-analysen rapporterades en skillnad i eradikeringsfrekvens mellan 

grupp A och grupp B. Eradikeringsfrekvensen var högre i grupp B som tilldelats 

trippelterapibehandling plus probiotika. Eradikeringsfrekvensen var 74,5 % (79/106) i 

grupp A respektive 85,6 % (95/111) i grupp B. Skillnaden var statistiskt signifikant (p = 

0,041). 

 

5.2 Studie 2. Ojetti et al: Impact of Lactobacillus reuteri Supplementation on Anti-

Helicobacter pylori Levofloxacin-Based Second-Line Therapy (31).  

Syfte:  

Studien syftade till att utvärdera effekten av tillskott med Lactobacillus reuteri vid 

eradikering av bakterien HP, samt undersöka ifall Lactobacillus reuteri-tillskott kan 
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minska antibiotikaassocierade biverkningar i mag-tarmkanalen vid 

trippelterapibehandling med levofloxacin.   

 

Studiedesign:  

Studien var en prospektiv randomiserad kontrollerad studie som pågick från november 

2007 till juni 2008. Studien utfördes på Gemelli sjukhus i Rom. 90 stycken positivt 

testade HP-infekterade individer mellan 18 och 65 år, vilka tidigare genomgått 

förstahandsbehandling men misslyckats, ingick i studien. Majoriteten av 

studiedeltagarna var män, 60 män och 30 kvinnor. Patienter som intagit antibiotika, 

vismutföreningar, laxermedel, PPI, H2-receptorantagonister, probiotika, 

diarrémotverkande medel, alkohol eller någon form av missbruksdrog de senaste 3 

månaderna exkluderades från studien. Utöver dessa exkluderades även patienter med 

bland annat psykiatriska störningar, samt gravida och ammande kvinnor.  

 

Metod:  

För detektion av HP används i denna studie 13C-UBT. De 90 patienterna 

randomiserades därefter till två lika stora grupper. Grupp A (n = 45) och grupp B (n = 

45). Patienterna i grupp A tilldelades 7 dagars trippelterapibehandling baserad på 

esomeprazol (20 mg b.i.d), levofloxacin (500 mg b.i.d) och amoxicillin (1 g b.i.d). 

Grupp A tilldelades även under 14 dagar (1 vecka under trippelterapibehandling och 1 

vecka efter), Lactobacillus reuteri (1×108 c.f.u/ml) i tablettform. Patienterna i grupp B 

tilldelades 7 dagars likadan trippelterapibehandling som grupp A, men utan probiotika. 

 

För att utvärdera resultatet av trippelterapibehandlingen genomgick patienterna UBT 6 

veckor efter avslutad trippelterapibehandling. Patienterna intog då 75 mg 13C-urea per-

oralt. Den statistiska skillnaden beräknades sedan med X 2-test. 

 

Resultat:  

Studien rapporterade en statistiskt signifikant skillnad mellan grupp A och grupp B 

gällande eradikeringsfrekvens med en univariat analys samt en multivariat analys.  

 

I univariatanalysen rapporterades ingen statistiskt signifikant skillnad mellan ålder och 

kön bland patienterna gällande eradikeringsfrekvens, där p-värdet var 0,782 för ålder 

respektive 0,329 för kön. Däremot rapporterades det i univariatanalysen att det fanns en 

statistiskt signifikant skillnad i eradikeringsfrekvens mellan grupp A och B (p = 0,038). 

Eradikeringsfrekvensen vara högre i grupp A med trippelterapibehandling plus 

probiotika. Eradikeringsfrekvensen var 80 % (36/45) i grupp A respektive 60 % (28/45) 

i grupp B. I multivariatanalysen rapporterades det ingen statistiskt signifikant skillnad 

mellan ålder och kön bland patienterna gällande eradikeringsfrekvens, där p-värdet var 

0,434 för ålder respektive 0,195 för kön. Däremot rapporterades det i 

multivariatanalysen en skillnad i eradikeringsfrekvens mellan grupp A och grupp B. 

Skillnaden var statistiskt signifikant (p = 0,026). 
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5.3 Studie 3. Yasar et al: Efficacy of probiotics in Helicobacter pylori eradication 

therapy (32). 

Syfte:  

Studiens primära syfte var att utvärdera ifall yoghurt, innehållande Bifidobacterium, 

påverkar eradikeringen av HP. Studiens sekundära syfte var att utvärdera om probiotika 

har någon effekt på antibiotikaassocierade biverkningar under eradikeringsterapin.  

 

Studiedesign:  

Studien var en prospektiv randomiserad studie. 78 vuxna patienter inkluderades. 

Majoriteten av studiedeltagarna var kvinnor, 51 kvinnor och 25 män. Kriterierna för 

exklusion i studien var ålder under 18 år, genomgången magsäcksoperation tidigare i 

livet, allergi mot läkemedel som användes i studien, intag under de senaste 4 månaderna 

av PPI, H2-receptorblockare, antibiotika, vismutsalter eller probiotika, samt förekomst 

av lever-, kardiorespiratoriska, renala eller neoplastiska sjukdomar. Även gravida och 

ammande kvinnor exkluderades från studien. De patienter som uppfyllde kraven för 

inkludering i studien genomgick esophagogastroduodenoscopy (EGD), varefter de 

patienter som visade sig ha esofagit, magsår eller sår i tolvfingertarmen, erosion eller 

tumörer också exkluderades från studien. 

 

Metod:  

För detektion av HP används i denna studie det invasiva testet biopsi. Två biopsier från 

patientens antrumdel samt corpusdel i magsäcken togs för vidare histologisk bedömning 

i mikroskop. De 78 patienterna randomiserades därefter till två lika stora grupper, grupp 

A (n = 38) och grupp B (n = 38). Patienterna i grupp A behandlades under 14 dagar med 

pantoprazol (40 mg/dag), amoxicillin (1000 mg b.i.d), klaritromycin (500 mg b.i.d) 

samt 125 ml yoghurt innehållande den probiotiska bakterien Bifidobacterium DN-

173 010,1010 c.f.u/gram per dag före frukost. Patienterna i grupp B behandlades under 

14 dagar med likadan trippelterapibehandling som grupp A, men utan probiotika.  

 

För att utvärdera resultatet av trippelterapibehandlingen genomgick patienterna 13C-

UBT 4 veckor efter avslutad trippelterapibehandling. Icke-parametriskt t-test, X2-test 

och fishers exakta test användes för att jämföra grupp A med grupp B. 

 

Resultat:  

Avseende ålder och kön i grupp A och grupp B fanns ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan grupperna, gällande eradikeringen av HP. P-värdet för kön var 0,625 

och 0,586 för ålder. Studien rapporterade att eradikeringsfrekvensen var högre i grupp 

A, jämfört med grupp B. Eradikeringsfrekvensen var 65,8 % (25/38) i grupp A 

respektive 52,6 % (20/38) i grupp B. Skillnaden mellan grupperna var dock inte 

statistiskt signifikant (p = 0,35).  
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5.4 Studie 4. Du et al: Adjuvant probiotics improve the eradication effect of triple 

therapy for Helicobacter pylori infection (33). 

Syfte:  

Denna studie syftade till att undersöka om tillskott av probiotika kan förbättra effekten 

av trippelterapibehandling vid eradikering av HP hos infekterade patienter.  

 

Studiedesign:  

Studiegruppen bestod av 234 patienter mellan 18 och 56 år och som var infekterade 

med HP. Studien genomfördes från november 2008 till juli 2009 och var randomiserad. 

Patienter med magsår eller GERD, eller som tidigare genomgått behandling för 

eradikering av HP eller som genomgått magsäcksoperation exkluderades. Detta gällde 

även patienter vilka intagit PPI-preparat, antibiotika, vismutföreningar eller probiotika 

de senaste 4 veckorna eller visat någon allergi mot antibiotika eller probiotika. 

 

Metod:  

För detektion av HP används i denna studie det invasiva testet biopsi. Biopsier från 

magsäckens antrumdel togs och analyserades med RUT.  En del av patienterna 

diagnostiserades istället med 13C-UBT eller 14C-UBT. De 234 patienterna 

randomiserades därefter till tre grupper, grupp A (n = 78), grupp B (n = 76) och grupp C 

(n = 74). Patienterna i grupp A (OCA-gruppen) tilldelades 7 dagars 

trippelterapibehandling baserad på omeprazol (20 mg b.i.d), amoxicillin (1000 mg b.i.d) 

och klaritromycin (500 mg b.i.d). Grupp B (POCA-gruppen) och grupp C (OCAP-

gruppen) tilldelades 7 dagars likadan trippelterapibehandling som grupp A. Grupp B 

tilldelades även en 14 dagars förbehandling med probiotika i tablettform (0,5 g), 

innehållande 5 × 10 6 Lactobacillus acidophilus, 2,5 × 10 6 Streptococcus faecalis (S. 

faecalis) och 5 × 10 3 Bacillus subtilis (B. subtilis). Grupp C tilldelades en 14 dagars 

efterbehandling med probiotika (0,5 g). Två tabletter innehållande probiotika tilldelades 

patienterna i grupp B respektive grupp C tre ggr/dag, efter måltid.  

 

För att utvärdera resultatet av trippelterapibehandlingen genomgick patienterna 13C-

UBT eller 14C-UBT 4 veckor efter avslutad trippelterapibehandling. T-test och fishers 

exakta test användes för att bearbeta data och jämföra eradikeringsfrekvensen mellan 

grupp A, B och C.  

 

Resultat:  

13C-UBT eller 14C-UBT visade ett negativt resultat hos 171 av 228 patienter (75 %) 4 

veckor efter avslutad trippelterapibehandling.  

 

I PP-analysen rapporterades en signifikant skillnad i eradikeringsfrekvens mellan de tre 

grupperna. Eradikeringsfrekvensen var 61,5 % i grupp A, 81,6 % i grupp B respektive 

82,4 % i grupp C. Skillnaden mellan grupp A och grupp B och mellan grupp A och 

grupp C var statistiskt signifikant (p = 0,007). I ITT-analysen rapporterades en 

statistiskt signifikant skillnad i eradikeringsfrekvens mellan de tre grupperna. 

Eradikeringsfrekvensen var 60,8 % (48/79) i grupp A, 79,5 % (62/78) i grupp B, 

respektive 79,2 % (61/77) i grupp C. Skillnaden mellan grupp A och grupp B var 

statistiskt signifikant (p = 0,014). Skillnaden mellan grupp A och Grupp C var statistiskt 
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signifikant (p = 0,015). Någon jämförelse mellan grupp B och C gjordes inte, varken i 

PP-analysen eller ITT-analysen.  

 

5.5 Studie 5. Canducci et al: A lyophilized and inactivated culture of Lactobacillus 

acidophilus increases Helicobacter pylori eradication rates (34). 

Syfte:  

Studien syftade till att utvärdera om tillskott av en inaktiverad beredning av 

Lactobacillus acidophilus kan förbättra effekten av trippelterapibehandling hos 

patienter som är infekterade med HP.   

 

 

Studiedesign:  

Studien var en prospektiv, randomiserad studie som pågick mellan 1 mars och 31 

augusti 1999. Studien utfördes på Gemelli-sjukhuset i Rom och innefattade 120 

patienter infekterade med HP, 64 män samt 56 kvinnor. Patienter vilka tidigare 

behandlats för infektion med HP eller som nyligen exponerats för antibiotika, 

vismutföreningar, PPI eller H2-receptorantagonister exkluderades från studien.  

 

Metod:  

För detektion av HP används i denna studie 13C-UBT. Andningsprovet gjordes före och 

efter intag av 100 mg 13C-urea. Dagen efter genomfört UBT togs två biopsier från 

magsäckens antrumdel samt corpusdel, för vidare histologisk bedömning i mikroskop. 

De 120 patienterna randomiserades därefter till två lika stora grupper, grupp A (RCAL-

gruppen: 60 patienter) och grupp B (RCA-gruppen: 60 patienter). Grupp A tilldelades 7 

dagars trippelterapibehandling baserad på rabeprazol (20 mg b.i.d), klaritromycin (250 

mg tre ggr/dag) samt amoxicillin (500 mg tre ggr/dag). Grupp A tilldelades även en 

Lactéol Fort-tablett i 10 dagar tre ggr/dag (1 vecka under behandling + 3 dagar 

därefter). Varje Lactéol Fort-tablett innehöll 5 x 109 inaktiverade Lactobacillus 

acidophilus, 80 mg odlingssupernatant, 50 mg laktosmonohydrat, 5 mg 

kalciumkarbonat, 20 mg kiselsyra, 7 mg talk, 3 mg magnesiumstearat samt 35 mg 

anhydrod laktos. Grupp B tilldelades 7 dagars likadan trippelterapibehandling som 

grupp A.  

 

För att utvärdera resultatet av trippelterapibehandlingen genomgick patienterna 13C-

UBT 6 veckor efter avslutad trippelterapibehandling. Vid uppvisande av negativt 

resultat på 13C-UBT fick dessa patienter lämna biopsiprov från magsäcken för vidare 

histologisk bedömning i mikroskop.  

 

Resultat:  

I ITT-analysen rapporterades en signifikant skillnad mellan grupp A och grupp B 

gällande eradikeringsfrekvens. Eradikeringsfrekvensen var 87 % (52/60) i grupp A, 

respektive 70 % (42/60) i grupp B, (p = 0,02). I PP-analysen rapporterades en 

signifikant skillnad mellan grupp A och grupp B gällande eradikeringsfrekvens. 

Eradikeringsfrekvensen var 88 % (52/59) i grupp A, respektive 72 % (42/58) i grupp B 

(p = 0,03).  
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5.6 Studie 6. Tolone et al: Evaluation of Helicobacter Pylori eradication in pediatric 

patients by triple therapy plus lactoferrin and probiotics compared to triple 

therapy alone (35).   

Syfte:  

Studien syftade till att utvärdera om tillskott av probiotika kan förbättra eradikeringen 

av HP vid trippelterapibehandling samt om probiotika kan minska 

läkemedelsassocierade biverkningar hos barn.  

 

Studiedesign:  

Studiegruppen bestod av 68 barn infekterade med HP, 32 pojkar och 36 flickor. Studien 

var randomiserad. Rekryteringen av barn till studien genomfördes mellan 2008 och 

2011 i Nepal. Patienter vilka var allergiska mot de läkemedel som ingick i studien eller 

som tidigare behandlats mot HP-infektion, samt patienter som intagit antibiotika, PPI 

eller probiotika under de senaste 4 veckorna exkluderades från studien.  

 

Metod:  

För detektion av HP används i denna studie det invasiva testet biopsi där två biopsier 

tagna från magsäcken bedömdes histologiskt i mikroskop. De 68 patienterna 

randomiserades därefter till två lika stora grupper. Grupp A (n = 34) och grupp B (n = 

34). Patienterna i grupp A tilldelades 7 dagars trippelterapibehandling baserad på 

omeprazol (1 mg/kg en gång/dag), amoxicillin (50 mg/kg b.i.d) samt klaritromycin (15 

mg/kg b.i.d). Patienterna i grupp B tilldelades likadan trippelterapibehandling som 

grupp A, plus ett probiotiskt tillskott en gång/dag i 7 dagar. Probiotiska tillskottet 

innehöll 5 x 109 Lactobacillus plantarum, 2 x 109 Lactobacillus reuteri, 2 x 109 

Lactobacillus casei subsp. rhamnosus, 2 × 109 Bifidobacterium infantis och 

Bibidobacterium longum, 1 × 109 Lactobacillus salivarius, 1 × 109 Lactobacillus 

acidophilus, 5 × 109 Streptococcus termophilus och 1 × 109 Lactobacillus sporogenes. 

 

För att utvärdera resultatet av trippelterapibehandlingen genomgick patienterna 13C-

UBT 4 veckor efter avslutad trippelterapibehandling. Fishers exakta test användes för 

att utvärdera effekten av behandlingarna i grupp A respektive grupp B. 

 

Resultat:  

56 av 68 (82,3 %) patienter visade negativt svar på 13C-UBT 4 veckor efter avslutad 

trippelterapibehandling. Eradikeringsfrekvensen var högre i grupp B, där 30 patienter 

uppnått eradikering av HP (88,2 %), jämfört med grupp A, där 26 patienter uppnått 

eradikering av HP (76,4 %). Skillnaden mellan grupperna var dock inte statistiskt 

signifikant (p = 0,1).  
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5.7 Summering av resultat  

Tabell 3. Summering av de ingående studiernas resultat. P = en grupp som fått 

trippelterapi + probiotika. K = en grupp som endast fått trippelterapi.  

P (F) = Förbehandling med probiotika. P (E) = Efterbehandling med probiotika.  

* Markerar de skillnader som är signifikanta och innebär att p < 0,05.  

 

 

 

 

Studie: Eradikeringsfrek-

vens: 

(%) P-värde vs kontroll: 

 ITT-analys PP-analys ITT-

analys + 

univariat-

analys 

PP-analys + 

multivariant

-analys 

Studie 1. 

Deguchi 

et al. 

(30) 

K: 69,3 % 

P: 82,6 % 

K: 74,5 % 

P: 85,6 % 

0,018* 0,041* 

Studie 2. 

Ojetti et 

al. 

(31) 

K: 60 % 

P: 80 % 

 

 

 0,038* 0,026* 

Studie 3. 

Yasar et 

al. 

(32) 

K: 52,6 % 

P: 65,8 % 

 

 0,35  

Studie 4. 

Du et al. 

(33) 

K: 60,8 % 

P (F): 79,5 % 

P (E): 79,2 % 

K: 61,5 % 

P (F): 81,6 % 

P (E): 82,4 % 

P (F): 

0,014* 

P (E): 

0,015* 

0,007* 

Studie 5. 

Canducci 

et al.  

(34) 

K: 70 % 

P: 87 % 

 

K: 72 % 

P: 88 % 

 

0,02* 0,03* 

Studie 6. 

Tolone et 

al. 

(35) 

K: 76,4 % 

P: 88,2 % 

 0,1  
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6 Diskussion 
Eftersom långvarig infektion med bakterien HP i mag-tarmkanalen förknippas med 

ökad risk för utveckling av magsäckscancer bör behandling snarast sättas in efter att 

bakterien och infektionen påvisats. Probiotika kan vara ett viktigt komplement till 

individer som genomgår trippelterapibehandling för eradikering av HP, då vissa 

probiotikastammar anses kunna konkurrera med HP i mag-tarmkanalen (25). En kronisk 

infektion i magsäckens och/eller tolvfingertarmens slemhinna kan därmed undvikas och 

risken för utveckling av magsäckscancer minimeras. För att kunna besvara uppsatsens 

syfte på ett tillfredställande sätt genomfördes en litteraturstudie med avsikt att 

undersöka om probiotika kan göra trippelterapibehandlingen mer effektiv hos patienter 

infekterade med HP.  

 

I tabell 3 ges en översikt över de ingående studiernas resultat. Av tabellen framgår att 

fyra av studierna visar på statistiskt signifikanta skillnader (30, 31, 33, 34), det vill säga, 

eradikeringen av HP blir effektivare hos patienterna i de probiotikabehandlande 

interventionsgrupperna, i jämförelse med patienterna i kontrollgrupperna. De andra två 

ingående studierna saknar statistisk signifikans (32, 35), det vill säga, det finns ingen/en 

liten skillnad mellan patienterna i interventionsgrupperna och patienterna i 

kontrollgrupperna. Studie 1 (30), 4 (33) och 5 (34) utmärker sig i förhållande till de 

övriga ingående studierna genom att författarna redovisar p-värde för både ITT-analys 

och PP-analys, vilket inte har någon betydelse i fallet med probiotika då p = < 0,05 i 

båda fallen beskriver om det finns statistiskt signifikanta skillnader.  

 

Studie 1 (30), 2 (31), 4 (33) och 5 (34) som uppvisar statistisk signifikans kan styrkas av 

en studie (25) där författarna visar att flera probiotikastammar av Lactobacillus kan 

konkurrera med HP vid en infektion genom dess förmåga att producera laktat 

(mjölksyra). Probiotikastammarna Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, 

Lactobacillus johnsonii och Lactobacillus lactis rapporteras däremot kunna konkurrera 

med HP genom en icke pH-beroende väg (25), vilket kan ha varit fallet i de studier där 

patienterna i interventionsgrupperna bland annat tilldelats Lactobacillus acidophilus och 

Lactobacillus casei (35). I den ovannämnda studien (25) visas det att Lactobacillus 

acidophilus kan förhindra HP:s adhesion till epitelcellerna i mag-tarmkanalen genom 

utsöndring av antimikrobiella substanser. Detta kan ha förekommit i studie 4 (33), 5 

(34) och 6 (35) där patienterna i interventionsgruppen bland annat tilldelats 

Lactobacillus acidophilus.  

 

De flesta av studierna i denna litteraturstudie har använt sig av olika stammar av 

Lactobacillus. Lactobacillus acidophilus var en av de Lactobacillus-arter som bidrog till 

statistisk signifikans mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen i studie 4 (33) 

och 5 (34). I studie 6 (35) gav Lactobacillus acidophilus en avsaknad av statistisk 

signifikans, men trotts detta var eradikeringsfrekvensen högre hos patienterna i 

interventionsgruppen, i jämförelse med de övriga studierna. Anledningen till att studie 6  

(35) visade på en högre eradikeringsfrekvens, i jämförelse med de övriga studierna kan 

möjligen förklaras med att en bredare dos av probiotika tilldelats patienterna i studie 6. 

Det mindre antalet studiedeltagare kan möjligen förklara avsaknaden av statistisk 

signifikans i studie 6 (35). Ytterligare en studie visar att vissa Lactobacillus-arter har 

förmågan att konkurrera ut HP (36), vilket möjligen kan förklara den goda effekt som 

Lactobacillus uppvisat i studierna 1 (30), 2 (31), 4 (33), 5 (34) och 6 (35). I den tidigare 

nämnda studien (25) visas att Lactobacillus reuteri har antagonistiska effekter på 

receptorerna dit HP binder vid kolonisering i magsäcken och tolvfingertarmen, vilket 
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möjligen kan förklara Lactobacillus reuteris  goda effekt i studie 2 (31) där en statistisk 

signifikans rapporterats mellan interventions- och kontrollgruppen. 

 

Flera metaanalyser har visat att vid intag av probiotika i samband med en 

trippelterapibehandling ökar eradikeringsfrekvensen av HP hos patienterna (37-41), 

vilket överensstämmer med denna litteraturstudies resultat. Detta kan tolkas som att 

probiotika är ett effektivt komplement vid trippelterapibehandling. I en metaanalys (39) 

rapporterades det att probiotika gav större effekt på eradikeringen av HP när probiotika 

gavs före eller efter en trippelterapibehandling. Detta styrker arbetets resultat där studie 

4 (33) rapporterat goda effekter av probiotika när det intagits före eller efter 

trippelterapibehandling. Detta kan även styrkas av en annan studie (42) där en statistisk 

signifikans mellan interventionsgruppen som förbehandlades med probiotika och 

kontrollgruppen som ej intog probiotika påvisades. Dock har kvadrupelbehandling 

tillämpats i studien och möjligtvis bidragit til en effektivare eradikering av HP.  

 

I studie 5 (34) visas statistisk signifikans där det anges att en värmeinaktiverad kultur av 

Lactobacillus acidophilus ger en statistiskt signifikant ökad eradikering av HP vid 

trippelterapibehandling. Enligt definitionen av probiotika skall probiotika vara levande 

för att ge en positiv hälsoeffekt (1). Dock har en studie (37) visat att effekten av en 

kultur Lactobacillus acidophilus inte påverkas av värmebehandling och lyofilisering. I 

denna studie (37) administrerades inaktiverad probiotika till en grupp möss med kolit. 

Levande probiotika administrerades samtidigt till en annan grupp med möss med kolit. 

Studiens resultat tyder på att inaktiverad probiotika och levande probiotika är lika 

effektiv (37), vilket kan styrka effekten av probiotika i studie 5 (34). Dock var denna 

studie gjord på möss vilket inte säkert går att jämföra med om det istället varit 

människor med kolit.  

 

Det är värt att notera att studie 2 (31) behandlar och undersöker deltagare som tidigare 

genomgått trippelterapibehandling mot HP-infektion men där eradikeringen 

misslyckats, vilket kan komma att påverka studiens resultat då antibiotikumet 

levofloxacin har använts istället för klaritromycin som de övriga studierna använt sig 

av.   

 

Som framgått ovan tyder mycket på att probiotika effektivt ökar eradikeringsfrekvensen 

och minskar bakteriehalten under en trippelterapibehandling. Ur en annan aspekt kan 

det vara bra att ge probiotika i kombination med trippelterapibehandling för att 

därigenom undvika att förstabehandlingen misslyckas. Detta kan innebära att patienten 

slipper komplikationer som kan bli följden av mer långvariga läkemedelsbehandlingar, 

att antalet sjukhusbesök minimeras och att patienten slipper betala för mer 

medicinering.  

 

I de ingående studierna finns det faktorer som kan ha påverkat studiernas slutliga 

resultat och därmed även detta arbetes resultat. Studierna har alla använt sig av olika 

probiotikastammar samt olika bred dos av probiotikastammar, det vill säga, olika 

kombinationer av probiotikastammar. Teoretiskt sett kan detta ha påverkat studiernas 

resultat vad gäller eradikeringsfrekvens och statistiskt signifikanta skillnader mellan 

behandlingsgrupper. Studie 1 (30) och 4 (33) hade relativt många deltagande patienter 

(229 respektive 234), vilket gör att resultatens trovärdighet kan tänkas vara relativt hög i 

studie 1 och 4. Ingen av de ingående studierna har tillämpat placebo vilket skulle kunna 

göra att studiernas resultat blir mindre trovärdiga. En tidigare studie (43) har dock visat 

att placebo inte har någon effekt när det gäller att minska bakteriehalten och 
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eradikeringen av HP, vilket tyder på att de ingående studiernas resultat kan tolkas som 

trovärdiga trots att kontrollgrupperna ej tilldelats placebo.  

 

7 Slutsats  
Denna litteraturstudie visade att probiotika kan vara ett effektivt komplement till 

trippelterapibehandling vid eradikering av HP. Detta genom att fyra av sex studiers 

resultat redovisar en statistisk signifikant skillnad mellan interventionsgruppen som fått 

probiotika och kontrollgruppen som endast fått trippelterapibehandling. De slutsatser 

som kan dras av denna litteraturstudie är att för- och efterbehandling med probiotika vid 

insättning av en trippelterapibehandling ger en tydlig effekt på eradikeringsfrekvensen. 

Probiotika är ett bra komplement till trippelterapibehandling hos infekterade patienter 

då bakteriehalten minskar och eradikeringen av HP påskyndas. Samtliga patienter 

infekterade med HP bör erbjudas probiotikatillskott före eller efter en 

trippelterapibehandling, för att få bukt med infektionen snarast och på så sätt undvika 

framtida komplikationer. Flera studier var av låg kvalité då deltagarantalet var lågt. 

Ytterligare studier krävs, där större studiegrupper involveras, för att fastställa effekten 

av probiotika vid eradikering av bakterien HP i samband med en 

trippelterapibehandling.  
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