
 

 

 

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 

Examensarbete 

Rifaximin som behandling 

vid Small Intestinal Bacteria 

Overgrowth (SIBO) 



 2 

Författare: Nazdar Hashim Bashir 
Nivå: grundnivå 
Huvudområde: Farmaci :Grund 



 

 

 

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 

1 
 

                      Rifaximin som behandling vid SIBO 
 

                                        Nazdar Hashim Bashir 

 

                                         Examensarbete i Farmaci 15 hp 

                                         Filosofie Kandidatexamen 

                                         Farmaceutprogrammet 180 hp 

                                         Linnéuniversitetet, Kalmar 
                                   

 

 

 

Handledare 
Magnus Ståhle, Forskningsingenjör               Inst. för Kemi och Biomedicin 
                                                                              Linnéuniversitetet 
                                                                              SE-391 82 KALMAR 

 

Examinator  

Marlene Norrby, Forskningsingenjör             Inst. för Kemi och Biomedicin 
                                                                              Linnéuniversitetet 
                                                                              SE-391 82 KALMAR   

 

 

 



 2 

Sammanfattning 

 

SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) är ett tillstånd där tunntarmen koloniseras av bakterier som 
normalt finns i tjocktarmen. SIBO utvecklas när de normala homeostatiska mekanismerna som 
kontrollerar enteriska bakteriepopulationen störs. I tunntarmen ska det finnas väldigt liten mängd bakterier 
medan i tjocktarmen bör det finnas mycket större mängder bakterier. När bakterierna tar sig in i 
tunntarmen, resulterar det i SIBO. Denna bakteriella obalans i tunntarmen kan orsaka bland annat 
uppblåsthet, diarré och magsmärta, förstoppning och försämrat upptag av vitaminer och näringsämnen. Att 
behandla den underliggande orsaken bakom SIBO är det första steget i behandlingen och om detta inte 
räcker till, är antibiotikabehandlingen nästa steg.  

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur effektiv Rifaximin är vid behandling av bakteriell 
överväxt i tunntarmen (SIBO). Arbetet är en litteraturstudie och de vetenskapliga artiklarna är hämtade 
från databasen Pubmed. I detta arbete har fem studier analyserats. Studie I visade att högdosbehandling 
med rifaximin gav signifikant ökad behandlingseffekt jämfört med lågdosbehandling hos IBS-patienter. 
Studie II visade att kombination av amoxicillin och rifaximin kan vara en effektiv förstahandsbehandling 
för patienter som har både SIBO och H. pylori infektion. Studie III bekräftade att SIBO är 
underdiagnoserat hos Cystisk fibros patienter och är relaterad till en dålig näringsstatus. Rifaximin är en 
effektiv behandling av SIBO hos patienter som har Cystisk fibros. Studie IV visade att kombinationen av 
rifaximin tillsammans med hydrolyserat guargummi verkar vara mer effektivt vid utrotning av SIBO 
jämfört med enbart rifaximin hos SIBO patienter. Studie V studerade  rifaximinbehandlade IBS-patienter 
och fann att rifaximinbehandling var associerad med acceleration av kolontransitering samt hade svag 
påverkan på förändringar i mikrobiell artrikedom i feces. Baserat på de fem studierna föreligger det 
skäliga bevis att behandling med rifaxamin är en effektiv behandling vid SIBO. Mer forskning och studier 
behövs för att kunna bestämma den bästa dosen samt utvärdera rifaximin i kombination med andra 
läkemedel.   
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Abstract 
SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) is a condition where the small intestine is 

colonized by bacteria normally found in the large intestine. SIBO develops when the 

normal homeostatic mechanisms controlling the enteric bacterial population are 

disrupted. In the small intestine, there should be very small number of bacteria while in 

the large intestine there should be much larger number of bacteria. When the bacteria 

colonizes the small intestine, it results in SIBO. This bacterial imbalance in the small 

intestine can cause bloating, diarrhea and stomach pain, constipation and impaired 

absorption of vitamins and nutrients. Treating the underlying cause of SIBO is the first 

step in the treatment and if this is not enough, antibiotic treatment is the next step. 

The purpose of this literature study was to investigate the effectiveness of Rifaximin in 

treatment of bacterial overgrowth in the small intestine (SIBO). The study is a literature 

study where the scientific articles were obtained from the database Pubmed. In this 

literature study, five studies have been analyzed. Study I showed that high-dose 

treatment with rifaximin significantly increased treatment efficacy compared to low-

dose treatment. Study II showed that a combination of amoxicillin and rifaximin can be 

an effective first-line treatment for patients who have both SIBO and H. pylori 

infection. Study III confirmed that SIBO is underdiagnosed in CF patients, related to 

poor nutritional status. Rifaximin is an effective treatment for SIBO in patients who 

have CF. Study IV also showed a combination treatment where rifaximin together with 

hydrolyzed guar gum appears to be more effective in eradicating SIBO compared to 

rifaximin alone. Study V studied rifaximin-treated IBS patients, rifaximin treatment was 

associated with acceleration of colon transit, and a weak influence on changes in 

microbial species richness in faeces. Based on the five studies, there is reasonable 

evidence that a treatment with rifaximin is an effective treatment for SIBO. However, 

more research and studies are needed to determine the best dose and also rifaximin in 

combination with other drugs. 
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Förkortningar 

AST= aspartataminotransferas 

BSF= bristol Stool Form Scale 

FEV1= forced Expiratory Volume 

GBT= glukos-utandningstest 

LHBT= laktulos-väte- utandningstest 

13UBT= 13C urea breath test 

CF= cystisk fibros PHGG= partially hydrolysed guar gum  

GSS = global symptomatic score 

111In = indium-111  

ITT= intention-to-treat 

IBS= irritable Bowel Syndrom, funktionella tarmbesvär/ känslig mage 

IBS-M= IBS med omväxlande diarré och förstoppning 

IBS-D= IBS med övervägande diarré 

SCFA = short-chain fatty acids 

SIBO= bakteriell överväxt i tunntarm 

TSH= tyreoideastimulerande hormone 

PP= per protocol 

PAMgrupp= (pantoprazol+ amoxicillin+ metronidazol) 

PARgrupp= (pantoprazol+ amoxicillin+ rifaximin) 

OUT= operational taxonomic unit 
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1 Introduktion 
 

1.1 SIBO-definition  

SIBO är en förkortning av det engelska begreppet ” Small Intestinal Bacterial 

Overgrowth” och blir översatt till svenska, bakteriell överväxt i tunntarmen. 

Bakteriekoncentrationen varierar längs mag-tarmkanalen och den ökar från 103 

kolonibildande enheter (CFU) / ml i tunntarmen till 1014 CFU /ml i tjocktarmen (1). 

Bakteriell överväxt i tunntarmen är ett tillstånd associerat med närvaron av >105-6 

CFU/ml (2). De huvudsakliga mekanismerna som begränsar bakteriell kolonisering i 

övre tarmen är immunsystemet i tarmen, magsyra, pankreatiska enzymer, motiliteten i 

tunntarmen och Ileocekalklaffen. Ileocekalklaffen är en klaff emellan tunntarmens sista 

del, ileum, samt tjocktarmen vars funktion är att reglera passagen av flytande material 

mellan tunntarmen och tjocktarmen. När det blir störningar i dessa mekanismer kan 

SIBO utvecklas (3). 

Behandling mot SIBO bygger på att behandla underliggande sjukdom eller tillstånd, 

kostråd, hämma bakterietillväxten samt behandla inflammationen i tarmen (4).  

Behandling av bakomliggande sjukdom kan innebära olika åtgärder. Om sjukdomen 

kommer som biverkning av läkemedelsbehandling, till exempel läkemedel som 

påverkar transporthastigheten av föda i magtarmkanalen, är det viktigt att eliminera 

läkemedlet (4). Minskad syraproduktion (hypoklorhydria) kan även det vara en 

underliggande orsak för utveckling av SIBO eftersom magsyra undertrycker 

födobakterier och på så sätt begränsar bakterietillväxten i tunntarmen (1). 

Kostråd till patienter med SIBO. En kost med låg kolhydrathalt och högt fettinnehåll 

kan leda till symtomförbättring. Eftersom kolhydrater är den främsta näringskällan för 

bakterierna kan reducering av kolhydrater i kosten på så sätt minska bakteriernas 

näringstillförsel (5). Problemet med bakterieöverväxt i tunntarmen är att bakterierna 

hinner få i sig näring innan tunntarmen hinner absorbera det till kroppen, det vill säga 

bakterierna från bland annat tjocktarmen vandrar upp i tunntarmen och suger åt sig 

näringen som egentligen skulle absorberats i tunntarmen. Tillägg av olika vitaminer och 

mineraler är därför också en viktig del för symtomförbättringen i sjukdomen (6). 

 



 8 

Den främsta behandlingen mot bakterieöverväxt i tarmen är antibiotika. Målet med 

antibiotikabehandling är att minska bakteriefloran för att uppnå symtomlindring. Syftet 

med antibiotika är inte att utrota bakteriefloran i mag-tarmkanalen eftersom bakterierna 

i tarmfloran utgör en viktig del i att bevara tarmens normala funktion (7). 

Den mest optimala med antibiotikabehandlingen vore om den selektivt kunde riktas mot 

de bakteriella stammar som orsakar SIBO. Detta är dock svårt och opraktisk i den 

kliniska miljön och behandlingen är således inriktad mot sannolika organismer baserade 

på resultat från bakterieodlingar från SIBO-patienter (2). Ciprofloxacin, Norfloxacin, 

Amoxicillin, och Rifaximin är några bred spektrums antibiotikum som påverkar 

enteriska aerober och anaerober vid behandling av bakteriell överväxt i tunntarmen. (5). 

Rifaximin har blivit populärt eftersom det har en dålig absorption i magtarm-kanalen 

och har få biverkningar samt har låg resistensutveckling jämfört med andra antibiotikum 

(8).  

1.2 Prevalens  

Prevalensen för SIBO, som ofta är underdiagnostiserad, är okänd just på grund av 

svårigheten att upptäcka den. Det är särskilt svårt att bestämma prevalensen för SIBO 

eftersom den är associerad med flera magtarmsjukdomar. Sjukdomen kan vara 

asymtomatisk samt felaktigt diagnostiserad till bakomliggande sjukdomar (som leder till 

SIBO) (2). 

Prevalensen beror även på vilken diagnostisk metod som används för att fastställa 

SIBO. Om till exempel ett andningstest används som diagnostikmetod, varierar 

prevalensen ytterligare beroende på vilken typ och substrat som används (9). Hos friska 

människor har SIBO visats hos 0-12,5% vid glukos-andningstestet medan laktulos-

andningstestet ger 20-22% (2). Prevalensen för SIBO varierar också beroende på 

sjukdom. Exempelvis varierar prevalensen hos patienter med IBS från 4% till 78%, 

något som kan relateras till de testmetoder som utförs för diagnostisering av SIBO (8).  

1.3 Symtom  

Symtomen för SIBO är ospecifika och inkluderar buksmärta, uppblåsthet, diarré, 

trötthet, flatulens samt viktminskning (10). Förekomst och svårighet av symtom 

återspeglar både graden av bakteriell överväxt och utbredningen av mukosal 

inflammation. Symtomen kan emellertid också spegla den underliggande orsaken till 

SIBO tex tarmdysmotilitet  (11). Andra symtom kan återspegla komplikationer av 

SIBO, exempelvis malabsorption, näringsbrist och metaboliska störningar. Dessa 



 9 

diffusa symtom gör SIBO svår att skilja kliniskt från andra sjukdomar, såsom IBS, 

laktosintolerans, eller fruktosintolerans (12). 

1.4 Patofysiologi 

SIBO utvecklas när de normala homeostatiska mekanismerna som kontrollerar de 

enteriska bakteriepopulationerna störs. De två processerna som oftast predisponeras för 

bakteriell överväxt är minskad magsyrautsöndring och dysmotilitet i tunntarmen (2). 

Motilitetsrubbningar, metaboliska störningar, IBS, ålderdom, läkemedel är några av 

riskfaktorerna som kan skapa rubbningar i det enteriska systemet (13).   

Magsyra undertrycker tillväxten av bakterier i tunntarmen, vilket begränsar 

bakterieantalet i den övre tunntarmen. Minskad syraproduktion är en riskfaktor för 

SIBO och kan utvecklas efter kolonisering med Helicobacter pylori, hög ålder eller 

kronisk stress (2). Inhibering av syrasekretion via histamin typ 2-receptorblockerare 

(H2RA) eller protonpumphämmare (PPI) kan predisponera för SIBO (14). En 

properspektiv studie, där patienter som behandlades med Omeprazol 20 mg/dagligen 

jämfördes med patienter som fick Cimetidin 800 mg/dagligen, visade att SIBO 

detekterades hos 53% av patienterna som tog Omeprazol jämfört med 17% hos patienter 

som tog Cimetidin (2).  

I ett välfungerande matsmältningsorgan finns tre rörelsemönster för att säkerställa att 

mat smälts och drivs genom tarmen och tarmen rensas av mat och bakterier när 

matsmältningen är klar. Dessa mönster, vilka kallas segmenteringskontraktion, 

peristaltik samt det migrerande motorkomplexet (MMC) minskar risken för bakteriell 

överväxt i tunntarmen genom att säkerställa att matpartiklar och bakterier rör sig genom 

matsmältningsorganet istället för att ackumuleras i tunntarmen (15). Motorkomplexet 

(MMC) triggas igång varje 90-120 minuter genom magtarmkanalen för att sopa 

resterande skräp ut till tjocktarmen. Om denna mekanism inte fungerar korrekt 

reduceras tarmmotiliteten, vilket kan gör det lättare för bakterietillväxt  (2).  

 

Eftersom denna litteraturstudie undersöker SIBO hos flera olika patientgrupper så följer 

nedan en översikt över de sjukdomarna som ingår i de analyserade studierna. 

IBS ( Irritable Bowel Syndrome) är en kronisk gastrointestinal störning. Orsaken till 

IBS är okänd, vilket kan förklaras till varför något botemedel för IBS ännu inte finns 

(16). Behandlingar syftar till att lindra IBS symtomen såsom bland annat uppblåsthet, 

diarré, smärta och obehag. IBS står för cirka 20-40% av alla besök hos 
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gastroenterologer vilket gör den till den mest förekommande diagnosen hos just 

gastroenterologer (17). IBS delas in i olika undergrupper beroende på avföringens 

konsistens till förstoppnings-IBS (IBS-C), diarré-IBS (IBS-D), blandad IBS (IBS-M) 

(18).  

Forskare menar att SIBO kan vara en bakomliggande orsak till IBS uppkomsten genom 

att det visat sig fler IBS-patienter uppvisar en positiv laktulos-väte- utandningstest 

(LHBT) jämfört med friska individer, vilket indikerar SIBO som ett problem (19).  

 

Helicobacter pylori är en gramnegativ bakterie med en spiralform. Helicobacter pylori 

infektionen är en av världens vanligaste infektion, ungefär hälften av jordens befolkning 

bär på bakterien och förekomsten är kopplad till levnadsförhållanden. Smittan sprids via 

mun och sprids sedan från en infekterad person till en frisk person fekaloralt (20). 

Bakterien angriper slemhinnan i magsäcken och/eller tolvfingertarmen vilket orsakar 

magsår samt gastrit (21).  

Helicobacter pylori-infektion resulterar i utveckling av kronisk gastrit och kan leda till 

cancer hos detta organ. Denna infektion stör även utsöndringen av många 

vävnadshormoner såsom gastrin, ghrelin, obestatin och leder till metaboliska störningar, 

insulinresistens och fetma. Bakteriell överväxt i tunntarmen kan utvecklas efter 

Helicobacter pylori kolonisering (22) 

 

Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) är ett tillstånd som kännetecknas av brist på 

pankreasenzymer som resulterar i maldigestion. Exokrin pankreasinsufficiens kan vara 

primär dvs, bero på nedsatt enzymproduktion på grund av otillräcklig pankreasvävnad 

eller sekundär till exempel förändringar vid aktivering eller Inaktivering av enzym eller 

vid anatomiska förändringar tillexempel efter pankreaskirurgi (23). Då symtomen är 

ospecifika många diagnoser som kan ge likartade sjukdomsbild som 

pankreasinsufficiens till exempel bakteriell överväxt i tunntarmen (SIBO). 

Pankreasinsufficien förutom att orsaka maldigestion påverkar också gastrointestinal 

motilitet (24).  

 

Cystisk fibros är en välkänd autosomal recessiv sjukdom som kännetecknas av en 

dysfunktionell CFTR-gen på kromosom 7. Konsekvensen av denna genetiska avvikelse 
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är nedsatt klorid-rörelser och som sådan ökar viskositeten av slem som produceras av 

kroppen och detta blir problematisk för flera organsystem (25). Bukspottkörteln 

producerar enzymer som hjälper till vid nedbrytning av maten. Vid cystisk fibros täpper 

de sega slemmet till bukspottkörtelns gångar vilket resulterar i att enzymerna inte når 

till tarmarna även gallan från levern som hjälper till att finfördela fettet i tarmen blir 

segare vid cystisk fibros. Detta leder till dålig matsmältningen hos cystisk fibros 

patienter då de får svårare att få i sig näring, essentiella fettsyror som kroppen inte kan 

producera själv samt de fettlösliga vitaminerna A, D, E samt K (26) 

 

1.5 Metoder för att diagnostisera SIBO 

Det finns flera sätt att diagnostisera SIBO men diagnosen börjar ofta med en klinisk 

misstanke och historia av riskfaktorer för SIBO. För närvarande finns det inget adekvat 

validerat diagnostiskt test för SIBO. Fysisk undersökning och laboratorietester används, 

även om resultaten är ospecificerade (27). Standardmetoden som användes för diagnos 

är ett test som kallas "jejunal aspiration". Denna procedur äger rum under en endoskopi 

och innebär att ett prov av vätska tas från tunntarmen. Provet odlas sedan och analyseras 

för närvaro av bakterier. Generellt används inte Jejunal aspiration eftersom det är dyrt, 

tidskrävande och samtidigt som det anses vara säkert har metoden fortfarande större 

risker än ett andningstest (28). Denna procedur har också sina begränsningar när det 

gäller att exakt identifiera förekomsten av SIBO. Till exempel kan ett felaktigt 

testresultat fås eftersom den bakteriella överväxten är i en annan miljö än där provet 

tagits ifrån (till exempel längre fram i tunntarmen). Andra orsaker till ett falskt 

testresultat inkluderar ett prov som inte är tillräckligt stort eller att den använda kulturen 

extraherades från ett område där bakterier inte växer. Kontamination av orofaryngeal 

bakterier, om provet besmittades av bakterier som finns i munnen, på de använda 

instrumenten eller genom dålig hantering av provet kan också ge ett felaktigt testresultat 

(2). Trots dessa begräsningar betraktas jejunal aspiration" som guldstandarden för att 

diagnostisera SIBO (2,5). 

  

Andningstestning är ett icke-invasivt test som används ofta för att diagnostisera eller 

utesluta SIBO (2). Det är även den metoden som använts av de artiklar som studerats.  

Väteutandningstest används ofta för att undersöka patofysiologiska eller funktionella 

gastrointestinala (GI) störningar. Glukos-andningstestet (GBT) fungerar genom 

detektion av närvaro av väte eller metan i utandningsluften vid specifika intervaller efter 
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att patienten intagit en vätska innehållande en sockerlösning, såsom glukos eller 

laktulos (2). Vätgas och metangas produceras normalt i tjocktarmen av bakterier genom 

fermentering av kolhydrater (28). Substrat innehållande kolhydrater som laktulos ges 

oralt för att testa för bakteriell närvaro i tunntarmen. Laktulos absorberas dåligt i mag-

tarmkanalen när det används som testdos, vilket gör det till ett mycket lämpligt substrat 

för att testa för bakteriell överväxt i tunntarmen. När laktos eller fruktos ges som 

substrat, konkurrerar bakterier med den naturliga digestionen och metaboliserar sockret 

innan kroppen hinner absorbera det vilket resulterar i en ökning av väte i utandningen 

(29). För närvarande finns det inga accepterade kriterier för vad som utgör ett positivt 

väteutandningstest men en tidig ökning (20 ppm) inom 90 minuter i andningsväte efter 

lakulosintag har beskrivits för att föreslå närvaro av SIBO. Ett andra kriterium som 

accepterats som bevis för närvaro av SIBO är en dubbel topp i andningsväte, vilket 

innebär att två områden av bakteriell exponering är separerade av en tid utan exponering 

(2). 

 
1.6 Kostråd till patienter med SIBO 

Det finns många kostråd till patienter med SIBO, exakt vilka som är passande för 

patienterna är individuellt (30). Detta betyder att patienterna måste testa sig fram till han 

eller hon mår bra. Det är viktigt att patienter med SIBO inte eliminerar för många 

livsmedel från sin kost eftersom det kan resultera i näringsbrist (31, 32). Patienterna 

rådges att ha en låg kolhydradiet eftersom bakterierna lever främst på kolhydrater och 

då är det viktigt att minska bakteriernas matförsörjning genom att minska kolhydrater. 

Det har dock visat sig att en alltför kolhydratfattig kost kan ge negativa effekter för de 

goda bakterierna i tarmen då dess föda elimineras och bakteriebalansen rubbas. För att 

få i sig kolhydrater kan man äta mer frukt och grönsaker och inte bara bröd och pasta 

(33).  

Fibrer är kolhydrater som inte bryts ner via matsmältningen utan passerar till 

tjocktarmen i storsett opåverkad. Fibrer kan hittas i till exempel frukter, grönsaker, 

linser och bönor (34). Lösliga fibrer i tjocktarmen bryts ned av mikrooganismer i 

tarmfloran till kortkedjiga fettsyror och leder till stimulering av mikrobiell tillväxt. 

Medan olösliga fibrer bryts inte lika mycket och ökar fekalmassan genom att binda till 

sig vatten och förbättrar avföringen (35).  
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1.7 Antibiotika  

En mängd antibiotika har använts för behandling av SIBO. Tetracyklin och dess derivat 

var det första läkemedlet som rekommenderades (2). Dock är denna läkemedelsklass 

associerad med många biverkningar och en låg utrotningsgrad (cirka 30%) eftersom de 

inte har en direkt aktivitet mot anaerober och kan vara ineffektiva mot bakterier (36). 

Andra bredspektrumantibiotika som rekommenderats för behandling av SIBO är 

amoxicillin, amoxicillinklavulanat, ciprofloxacin, och doxycyklin. Metronidazol har 

använts som ett alternativ till tetracyklin. Rifaximin (Xifaxan) är det främsta antibiotika 

som används för behandling av SIBO (2).  

Rifamycin-antibiotika klassen upptäcktes på 1960-talet och används för närvarande för 

behandling av tuberkulos, SIBO och MRSA (meticillinresistent Staphylococcus 

aureus). Det syntetiserades ursprungligen från Streptomyces mediterranei, som nu är 

känt som Amycolatopsis rifamycinica (37). Rifaximin har ett brett spektrum av 

antibakteriell aktivitet vilket omfattar gram-positiva och gram-negativa bakterier, både 

aeroba och anaeroba bakterier. Mindre än 0,1% av den orala dosen av rifaximin 

absorberas, därför uppträder dess antimikrobiella effekter endast i tunntarmen och inte i 

andra delar av matsmältningssystemet eller systemiskt (36). Att det endast verkar i 

tunntarmen hjälper till att skydda mikrobiomen utanför tunntarmen. Rifaxmin verkar 

genom att den binder till beta- subenheten i det bakteriella enzymets DNA-beroende 

RNA-polymeras och stoppar på så sätt bakteriell RNA-syntes (38). Rifaximin har en 

lägre allvarlig bieffektprofil jämfört med andra antibiotika som används tidigare för 

behandling av SIBO på grund av den absorberas dåligt i mat-tarmkanalen. Liksom de 

flesta antibiotika kan det dock fortfarande orsaka mag-tarminflammation, huvudvärk, 

utslag och orsaka sällsynta allergiska reaktioner (39).  

Syfte 

Studien syftade till att undersöka hur effektiv Rifaximin är vid behandling av bakteriell 

överväxt i tunntarmen (SIBO).  

 

2 Metod 

För att få underlag till studien och besvara syftet genomfördes en litteraturstudie där 

vetenskapliga artiklar söktes i den medicinska databasen PubMed. Sökningarna gjordes 

under februari månad 2019 med söktermer ”Small Intestinal Bacterial Overgrowth” som 
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gav en träff på 157 artiklar, ”small intestinal bacterial overgrowth AND treatment” som 

gav en träff på 95 artiklar, ”small intestinal bacterial overgrowth AND rifaximin” som 

gav en träff på 17 artiklar. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara på 

engelska. Därefter avgränsades sökningen till att inkludera kliniska studier publicerade 

de senaste 5 åren, ”free full text” artiklar, randomiserade och placebokontrollerade. 

Artiklar som saknade inledning, metod, resultat och diskussion exkluderades. Efter 

genomläsning av abstrakten bedömdes fem av totalt 269 artiklar uppnå 

inklusionskriterierna. Inklusionskriterien ”free full text” leder till att många andra 

artiklar inte blir tillgängliga för mig.  

 

3 Resultat  
3.1 Studie I: High dosage rifaximin for the treatment of small intestinal bacterial 

overgrowth (40) 

 

Syfte 

Syftet med studien var att testa hypotesen om högre koncentration av Rifaximin 

läkemedel kan ges med ökad medicinsk effekt med bibehållen låg biverkningsprofil. 

Studiens upplägg  

Studien var en prospektiv randomiserad studie med parallella studiegrupper. Från 

oktober 2004 till mars 2006 utvärderades 80 patienter som hänvisats till 

Gastroenterologi och Internmedicinska avdelningen vid Gemelli-Sjukhuset, Katolska 

Universitetet Sacred Heart i Rom. Patienterna som inkluderades i studien fick göra ett 

glukos-utandningstest (GBT) för olika kroniska gastrointestinala symtom såsom 

uppsvällning, buksmärta eller obehag. Patienter med positivt GBT-testresultat dvs. 

patienter som hade bakteriell överväxt i tunntarmen fick fullfölja studien. 

Inklusionskriterierna innefattade patienter som diagnostiserats med IBS enligt Rom II-

kriterierna. Dessutom klassificerades IBS-patienterna i tre typer av tarmvanor enligt 

Rom II-kriterier: (i) diarré-dominerande (IBS-D), (ii) förstoppning-dominerande (IBS-

C), (iii) växlande tarmvanor (IBS-A). Exklusionskriterierna innefattade personer < 18 

år, användning av antimikrobiella medel under de senaste 3 månaderna, överkänslighet 

mot de antibiotika som används i studien, graviditet eller amning och svårare 

sjukdomstillstånd så som tumörer och lever-och/eller njurinsufficiens. Patienterna skulle 
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inte ha behandlats med antibiotika och laxeringsmedel under senaste månaden före 

GBT-testet. För erhålla stabila värden av väte- och metan-utandningstest uppmanades 

patienterna att ha en kolhydratfattig middag dagen innan andningstestet följt av fasta i 

12 timmar innan testet. Före GBT-testet fick patienterna skölja munnen med 20 ml 

klorhexidin (0,005%). Rökning och motion var inte tillåtna 12 timmar före och under 

GBT-testet. Den slutliga alveolära utandningen samlades in genom ett två-påsesystem 

direkt före och var 15:e minut i 2 timmar efter intag av en 200 ml vatten-isoosmotisk 

lösning med glukos 50 g. Två-påsesystemet bestod av ett munstycke, en T-ventil och 

två väskor, den första samlar dödutrymmet utandad luft och den andra tar alveolär luft. 

Andningsproverna analyserades direkt sedan med hjälp av en DP Quintron-

gaskromatograf. GBT upprepades 1 månad efter avslutad behandling av alla patienter 

för att bedöma behandlingseffekt och SIBO-utrotning/minskning. De 80 deltagare som 

mötte inklusionkriterierna värvades till studien och delades slumpmässigt upp i två̊ lika 

stora grupper. Patienterna tilldelades slumpmässigt till en av två 7-dagars 

behandlingsgrupper. IBS-patienter klassificerades i tre typer av tarmvanor enligt Rom 

II-kriterier: (I) diarré-dominant (IBS-D), (II) förstoppning-dominerande (IBS-C), (III) 

växlande tarmvanor (IBS-A). Grupp 1 behandlades med Rifaximin 1600 mg/dag (två 

tabletter klockan 8:00, tre tabletter klockan 14:00 och två tabletter klockan 20:00) och 

grupp 2 behandlades med Rifaximin 1200 mg/dag (två tabletter tre gånger om dagen). 

Både intention-to-treat (ITT) och per protokoll (PP) analys utfördes. Den primära 

utfallsvariabeln var att mäta GBT-normaliseringshastigheten med de två Rifaximin 

doserna (1600 mg/dag vs 1200 mg/dag). Sekundära utfallsvariabler var patienternas 

följsamhet av studieprotokollet samt förekomst av biverkningar i de två olika 

grupperna. Följsamheten bedömdes genom att antalet piller som returnerade dagen efter 

sista behandlingsdagen räknades. Mer än 20 % returnerande tabletter bedömdes som 

dålig följsamhet. Biverkningar definierades som förekomsten av "negativa upplevelser" 

betraktade som kliniska fynd eller patientklagomål som inte fanns innan studien 

påbörjats. Patienternas uppmanades att föra dagbok under behandlingsperioden över 

symtom och ”negativa upplevelser” vilka graderades 1= mild, 2 = måttlig, 3 =svår, och 

att lämna tillbaka dem vid intervjuer efter avslutad behandling. 
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Resultat  

Av de 80 deltagarna exkluderades 3 patienter ur studien (1 patient från grupp 

högdosgruppenoch 2 patienter från lågdosgruppen rifaximin  ) på grund av dålig 

följsamhet samt de inte följde protokolluppföljningen. Det primära utfallsmåttet var ett 

mått på GBT-normaliseringshastigheten med de två Rifaximin doserna (1600 mg vs 

1200 mg/dag). Normaliseringshastigheten för glukos-andningstest visade sig större i 

högdosgruppen ( Rifaxamin 1600 mg/dag) jämfört med lågdosgruppen (Rifaximin 1200 

mg/dag) (80% vs 58 %, P< 0,05) i både ITT- och PP-analysen (82% vs. 61%; P < 0.05). 

Sekundära utfallsvariabeln var patienternas följsamhet och förekomst av biverkningar i 

de två olika grupperna. Resultatet för patienternas följsamhet i studien var väldigt bra, 

mer än 95 % av patienterna tog alla de föreskrivna tabletterna under 7-dagars 

behandlingen. Den övergripande prevalensen av ”negativa upplevelser ” var lika för 

båda behandlingsgrupperna. Totalt rapporterades 14 ”negativa upplevelser”, alla med 

milda symtom (6 patienter från högdosgruppen och 8 patienter från lågdosgruppen). De 

vanligaste biverkningarna som observerades var förstoppning (2 patienter från 

högdosgruppen och 3 patienter från lågdosgruppen) och dyspepsi (2 patienter från 

högdosgruppen och 1 patient från lågdosgruppen). Normaliseringshastigheten för 

glukos-andningstest var signifikant högre i högdosgruppen jämfört på lågdosgruppen i 

både ITT- och PP-analysen. I ITT-analysen var GBT-normaliseringshastigheten 80% i 

högdosgruppen jämfört med 58% i lågdosgruppen. I PP-analys nådde GBT-

normaliseringshastigheten 82% i högdosgruppen jämfört med på 61% i lågdosgruppen. 

Som slutsats visades att behandling med Rifaximin med 16oo mg/dygn ger signifikant 

högre effektivitet vid behandling av bakteriell överväxt i tunntarmen jämfört med 

behandling med 1200 mg, utan att negativt påverka förekomsten av biverkningar hos 

patienterna.  
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3.2 Studie II: Therapeutic efficacy of amoxicillin and rifaximin in patients with small 

intestinal bacterial overgrowth and Helicobacter pylori infection (41) 

 

Syftet 

Syfte med studien var att utvärdera den antibakteriella effekten av Amoxicillin i 

kombination med Rifaximin hos patienter bakteriell överväxt i tunntarmen (SIBO) och 

H. pylori-infektion 

Studiens upplägg  

116 patienter, i åldrarna 27-64 år under åren 2012-2017 rekryterades i studien. 

Patienterna undersöktes och behandlades vid Institutionen för klinisk nutrition och 

gastroenterologisk diagnostik och Institutionen för Gastroenterologi vid det Medicinska 

Universitetet i Lodz, Polen. På grund av buksmärta, uppblåsthet, diarré eller 

förstoppning fick de deltagande patienterna genomgå laktulos-väte- utandningstest 

(LHBT) med hjälp av en väteanalysator. Testresultatet bedömdes vara positivt 

(bekräftade SIBO) om vätekoncentrationen i utandningen ökade med över 20 ppm inom 

60 minuter.  Därefter fick de LHBT-positiva patienterna göra ett till utandningstest med 

75 mg 13C-märkt urea. Testresultatet bedömdes positivt för H. pylori-infektion när 

koncentrationen av koldioxid i utandningsluften var över 4,0 ‰ efter 30 min. 

Exklusionskriterier var magsår, Crohns sjukdom, ulcerös och lymfocytisk kolit, 

celiakisjukdom, psykiska och metabola störningar samt om de tidigare behandlats för H. 

pylori-infektion. Patienterna testades med olika undersökningar för att utesluta 

differentiella diagnoser inkluderande endoskopi och ultraljud av bukorgan och 

laboratorietester för bland annat blodvolym, bilirubin, aspartataminotransferas (AST), 

glukos, kolesterol, triglycerider, sköldkörtelstimulerande hormon (TSH). 62 av 116 

patienter visade sig lida av SIBO samt ha H. pylori-infektion. Dessa patienter värvades 

till studien och delades slumpmässigt upp i två grupper med singelblind administrering 

av medicineringen. Grupp 1 bestående av 30 patienter tilldelades pantoprazol (2 × 40 

mg), amoxicillin (2 × 1000 mg) och metronidazol (2 × 500 mg) i 10 dagar och grupp 2 

bestående av 32 patienter tilldelades samma pantoprazol- och amoxicillin behandling 

som grupp 1 samt rifaximin i dosen 3 × 400 mg i 10 dagar. Patienterna 

rekommenderades att följa samma balanserade diet under och 6 veckor efter 

behandlingen. Sex veckor efter behandlingen upprepades både LHBT och 13UBT (13C 

urea breath test) testerna, och smärtintensiteten bedömdes med hjälp av en 10-punkts 
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visuell analog skala (VAS).  Symtomens grad bedöms på en skala från 0-10, där 0= 

ingen smärta, 10= mycket svår smärta (8)  

Resultat  

Av de 62 test-patienterna drog sig 4 personer från PARgruppen (pantoprazol+ 

amoxicillin+ rifaximin) ur studien av oklara orsaker. En positiv korrelation gjordes 

mellan bakteriell överväxt i tunntarmen (SIBO) och smärtintensitet i både grupperna i 

laktulos-väte-utandningstest. PAMgruppen (pantoprazol+ amoxicillin+ metronidazol)  r 

= 0,850, p <0,001 och PARgruppen (pantoprazol+ amoxicillin+ rifaximin) r = 0,456, p 

<0,05. En positiv men svagare korrelation hittades också mellan nivån av H. pylori-

kolonisering och intensiteten av gastrointestinala symptom mellan grupperna. I 

PAMgruppen, r = 0,242, p> 0,05 och i PARgruppen, r = 0,339, p> 0,05. Efter 

behandlingen minskade SIBO-mätning från 61,2 ± 19,4 ppm till 22,0 ± 8,2 ppm 

(p<0,001) i PAMgruppen och från 59,5 ± 15,7 ppm till 15,7 ± 8,4 ppm (p <0,001) i 

PARgruppen mellan grupperna. Ett normalt resultat, d.v.s. mindre än 20 ppm, erhölls 

hos 18 patienter (60,0%) i PAMgruppen och hos 21 patienter (75 %) i PARgruppen.  

H. pylori-kolonisering i magen minskade också i PAMgruppen från 18,4 ± 3,8 ‰ till 

5,9 ± 5,4 ‰ (p <0,001) och i PARgruppen från 21,4 ± 3,8 ‰ till 6,5 ± 4,6 ‰ (p 

<0,001). Resultatet under 4,0 ‰ uppnåddes hos 19 (63,3%) patienter i PAMgruppen 

och 19 (59,4%) i PARgruppen. Skillnaden mellan grupperna var ej statistiskt 

signifikant.  

Smärtintensiteten minskade efter behandling i PAMgruppen från 7,1 ± 1,5 poäng till 4,6 

± 1,6 poäng (p <0,01) och i PARgruppen från 7,2 ± 1,1 till 2,9 ± 1,2 poäng (p <0,001). 

En minskning av smärta under 3,0 poäng erhölls hos 53,5% av patienter i 

PAMgruppenoch hos 56,2% patienter i PARgruppen (p> 0,05). Läkemedelstoleransen 

var bra i båda grupperna, endast 3 patienter från PAMgruppen klagade över mild 

illamående. 
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3.3 Studie III: The role of small intestinal bacterial overgrowth in cystic fibrosis: a 

randomized case-controlled clinical trial with rifaximin (42) 

 

Syfte  

Syftet med studien var att studera prevalens, riskfaktorer och kliniska symptom, 

epidemiologi och den kliniska påverkan av SIBO och effektiviteten av rifaximin för 

behandling av SIBO hos CF-patienter. 

Studiens upplägg 

De viktigaste slutpunkterna i studien var: 

- Att bedöma förekomsten av och riskfaktorer för SIBO hos patienter med CF 

- Att utvärdera SIBO: s påverkan på abdominala symptom och näringsstatus hos 

patienter med CF 

 - Att bedöma säkerheten och effekten av rifaximin för att utrota SIBO hos patienter 

med CF. 

Studien innehöll en epidemiologisk undersökning av CF-patienter följt av en 

randomiserad, fallkontrollerad klinisk studie med rifaximin. Studien bestod av 

kvalificerade patienter >2 år som led av CF och som var på uppföljning vid Cystic 

Fibrosis Center i Gaslini Institute i Genoa under perioden 2013-2015. 

Exklusionskriterierna för studien var patienter med forcerad exspiratorisk volym under 

första sekunden (FEV1) <40 % av den förutspådda, levercirros, diabetes mellitus och 

patienter med lungtransplantation uteslutes också. Dessutom exkluderades patienter som 

behandlats med av antibiotika eller en episod av akut gastroenterit under de senaste 30 

dagarna.  

Patienterna rekommenderades att följa en diet baserad på mat som begränsar 

väteproduktionen dagen före testet. Patienterna ombads också fasta från midnatt till 

slutet av provet, undvika rökning och motion 2 timmar före GBT. 

Patienternas data samlades så som ålder, kön, FEV1% av förutsagt, kronisk 

kolonisering av Pseudomonas aeruginosa i luftvägarna och exokrin pankreatisk 

funktion. Historia av protonpumpinhibitorer eller ranitidin-,azitromycin- och inhalerad 

ipratropiumbromid behandling under de senaste 3 månaderna samlades.  
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Patienterna klassificerades där ungdom/vuxen skiljdes från barn vid en ålder på > 14 

gammal. Sjukdomsbild bedömdes genom sammanställningen av ett frågeformulär. 

Föräldrars hjälp var tillåtet för barn <14 år. Frågeformuläret stod för 7 variabler (diarré, 

övre och nedre buksmärtor, bukhålan, flatulens, förstoppning, hyporexi), var och en 

bedömdes från 0 (inga symtom) till 3 (svåra symtom), vilket gav en poäng med allt från 

0 till 21. Slutligen genomgick patienter väte- och metan- GBT. Testet startade efter att 

munnen sköljdes med klorhexidinlösning (1%). Patienter drack sedan en 20% 

glukoslösning doserad vid 2 g/kg (50 g maximal dos). Efteråt samlades andetagsprover 

varje 15 min under 2 timmar. En vätebasal nivå >12 ppm, en topp av väteutskiljning > 

10 ppm över startvärde under test eller en metannivå > 12 ppm vid vilken tidpunkt som 

helst, var cutoff-värdena för GBT-positivitet.  

Fekalprover analyserades för steatorré med hjälp av Sudan Stain Test. Fekalproverna 

proverna tilldelades med en poäng från 0 till 3 relaterade till kvantitativa och kvalitativa 

egenskaper hos fettdroppar. Närvaro av fekal kalprotektin utvärderades för att bedöma 

tarminflammation. Andra markörer för malabsorption som utvärderades var 

serumnivåer av vitamin A, B12, D och E, albumin, prealbumin, transferrin och 

erytrocyter, medelvärden av korpuskulär volym. 

Patienter med SIBO blev kvalificerade för en randomiserad klinisk fas III, två-armad 

öppen klinisk studie för att testa effektiviteten av rifaximin vid utrotning av SIBO hos 

CF-patienter. Randomisering stratifierades efter ålder i två grupper barn < 14 år och 

ungdomar/vuxna >14 år gammal. Den experimentella gruppen fick rifaximin oralt i 14 

dagar (rifaximinsirap 30 mg / kg / dag, maximal dos 1200 mg / dag, i 3 dagliga doser 

för barn; rifamixintabletter 1200 mg / dag i 3 dagliga doser för vuxna), kontrollgruppen 

fick ingen behandling.  

Efter 45 dagar från randomisering (d.v.s. 1 månad efter behandlingens slut för den 

behandlade gruppen) utvärderades vikt, längd, SDS-BMI och FEV1% av det 

förutspådda, alla patienter slutförde frågeformuläret och genomgick en andra GBT. 

Förbättring av gastrointestinala symptom definierades som minskning av minst 50 %. 

Biverkningar rapporterades och om en korrelation med rifaximin misstänktes, togs 

patienter ur från studien. 
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Resultat  

Av de 223 CF-patienterna i uppföljningen vid Gaslini-Institutet, exkluderades 80 

patienter för ett eller flera exklusionskriterier. Av de återstående 143 patienterna ville 

inte 9 att delta och 55 var inte vara berättigade på grund av antibiotikabehandling före 

anmälningsbesöket. Totalt var 79 (55,2%) patienter berättigade. SIBO diagnostiserades 

hos 25 patienter (31,6%). Diagnosen baserades på högt H2-basalvärde hos 16 patienter 

(64%), abnorm H2-topp i 5 (20%), abnormalt CH4 hos 1 (4%) medan 3 (12%) patienter 

uppvisade en kombination av förändrad CH4 och H2-värden. Totalt hade 4 (16%) 

patienter hög metanproduktion. 

Studiepopulationen som stratifierats av GBT-resultat bestod av 40 kvinnor och 39 män, 

av vilka 40,5% < 14 år och 59,5% var >14 år gamla. Median FEV1% var 86%, 22,8% 

patienter koloniserades av Pseudomonas aeruginosa. Pankreasinsufficiens 

dokumenterades hos 58,2% patienter, vid pankreasinsufficiens har kroppen svårt att 

bryta ned fetter, proteiner och kolhydrater i födan och ger även besvärliga 

gastrointestinala (GI) symtom. Median SDS-BMI-värdet var 0,3. Median 

gastrointestinala symtom totalpoäng var 3. En totalpoäng på >10 hittades hos 12% av 

GBT-positiva patienter och endast i 3,7% av negativa GBT. Ett totalt poäng på 0 fanns 

inte hos GBT-positiva patienter men hos 11% av GBT-negativa patienter.  

Patienter med positiv GBT hade större sannolikhet för pankreatisk insufficiens (p = 

0,008), lägre BMI (p = 0,042) och de var oftare under behandling med 

ipratropiumbromid (p = 0,033) än patienter som var GBT-negativa. De hade också 

högre sannolikhet, som dock inte var signifikant, att ha Pseudomonas aeruginosa 

kolonisering. Vidare visade analysen av isolerade gastrointestinala symptom korrelation 

mellan positivt GBT och hyporexi (p = 0,010) och detta kan bero på att patienterna inte 

får i sig näringen från maten på grund av bakterieöverväxten i tunnarmen och det i sin 

tur leder till att patienterna får symtom som utmattning och trött vilket gör att de tappar 

aptiten och inte orkar äta lika mycket som förr.  

25 patienterna var GBT-positiva, 2 personer drog sig ur studien, vilket lämnade 23 

patienter som deltog i studien. 13 fick rifaximin och 10 i kontrollgruppen. Av dessa 

fullföljde 10 i studiegruppen och 6 i kontrollgruppen. 9 av 10 i studiegruppen blev 

botade från sin SIBO jämfört med 2 av 6 i kontrollgruppen. I rifaximin-gruppen 

uppnåddes symtomminskning hos 4/5 patienter < 14 år och hos 0/5 patienter i åldern > 

14 år. (p = 0,048). Resultatet av intestinala symtom minskade med 40% hos patienter i 

rifaximin-gruppen och med 33,3% i kontrollgruppen. Rifaximin är en effektiv 
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behandling av SIBO hos patienter som har CF. Gällande rifaxaminterapin tolererades 

behandlingen väl och den behandlade gruppen uppnådde 90% framgång vid förbättring 

av kliniska symptom. 

 

3.4 Studie IV: Clinical trial: the combination of rifaximin with partially hydrolysed 

guar gum is more effective than rifaximin alone in eradicating small intestinal 

bacterial overgrowth (43) 

 

Syfte 

Syftet med studien var att bedöma ifall kombinationen av delvis hydrolyserat 

guargummi och rifaximin var mer effektivt än rifaximin ensamt vid behandling av 

SIBO. Effekten av denna kombination av guargummi och rifaximin förväntas ha en 

positiv effekt på tunntarms motiliteten genom att vattenlösliga fibrer producerar 

kortkedjiga fettsyror vilket leder selektiv stimulering av mikrobiell tillväxt och därmed 

påverkar tarmfunktionen.  

Studiens upplägg 

Från maj 2007 till mars 2010 rekryterades 500 patienter för att utföra GBT på grund av 

gastrointestinala symptom, såsom modifiering i avföring, buksmärta, uppblåsthet, 

flatulens, tenesmer (smärta vid avföring eller urinering), illamående och kräkningar. 

Patienter som genomgått tidigare behandling av SIBO och patienter med basalt H2-prov 

> 10 ppm exkluderades från studien. Patienter som tagit antingen antibiotika, 

protonpumpshämmare (PPI), pre- eller probiotika i minst 10 dagar innan 

undersökningen exkluderades. Bland dessa patienter utvärderades 390 patienter som 

undersökts både med GBT och som svarat på frågeformuläret baserat på 

gastrointestinala symptom. 77 patienter inkluderades i åldrarna 26-84 år som hade ett 

positivt GBT-resultat. 

I dessa patienter var predisponeringsbetingelserna för SIBO försämrad tarmmotilitet på 

grund av läkemedel (antidepressiva läkemedel) (n = 20), hypotyroidism (n = 5), 

diabetes mellitus (n = 4), sklerodermi (n = 1) och Crohns sjukdom (n = 3),  förvärvade 

anatomiska tillstånd såsom resektion av ileum-käkventilen (n = 3) eller partiell 

gastrektomi (n = 1), vidhäftningar på grund av större bukoperation (n = 2). Även 

rosacea (n = 5), icke-alkoholisk steatohepatit (n = 4) och reumatoid artrit (n = 1) ansågs 

vara störningar relaterade till SIBO. Dessa patienter randomiserades slumpmässig för att 
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få rifaximin 1200 mg dagligen i 10 dagar eller rifaximin 1200 mg dagligen plus delvis 

hydrolyserat guargummi (PHGG ) 5g /dag i 10 dagar. Alla patienter slutförde 

frågeformuläret både vid studiens start och 1 månad efter behandlingen. Biverkningar 

undersöktes under och 1 månad efter behandlingen. Utrotning av SIBO bedömdes 1 

månad efter avslutad behandling med ytterligare GBT.  

På kvällen före GBT följde patienterna en diet med kokt ris, kött och vatten. Därefter 

fastade de till slutet av provet. Glukos gavs i en dos av 50 g upplöst i 250 ml vatten. 

väteutandningstest koncentrationen i ppm var mätt genom gaskromatografi på prover av 

expiratorisk andning uppsamlade var 15: e minut i 2 timmar. Ett basalt prov togs före 

glukosintag. Patienterna uppmanades att undvika rökning, matintag och fysisk träning 

under testet. En enda topp av väteutskiljning högre än 12 ppm var cut-off värde för ett 

positivt test. 

Alla patienter slutförde ett intervjuformulär, baserat på 10 variabler (diarré, övre och 

nedre buksmärtor / diskomfort, uppblåsthet, flatulens, bukömhet, viktminskning, 

illamående, förstoppning och tenesmus) från 0 (inga symtom) till 3 (allvarliga), vilket 

ger ett globalt symtomatiskt betyg (GSS), beräknat som summan av alla symtomvärden, 

med ett intervall från 0 till 30 En minskning med 50% i GSS efter behandlingens slut 

betraktade som en signifikant förbättring av symtomen i överensstämmelse med andra 

studier som utförde om detta ämne. 

Resultat 

Sammantaget uppnåddes utrotning av SIBO hos 57/77 patienter (74,0%). SIBO-

utrotning erhölls specifikt hos 23/37 patienter (62,1%, både PP och ITT-analys) 

behandlade med enbart rifaximin och hos 34/39 (87,1%, PP) och 34/40 (85,0% ITT) 

behandlade patienter med rifaximin med hydrolyserat guargummi (PHGG).  

Bland patienter som erhöll SIBO- utrotning observerades klinisk förbättring hos 87, % 

och 91% av patienterna behandlade med rifaximin enbart respektive rifaximin plus 

PHGG (P = 0,677). Klinisk förbättring observerades hos patienter som inte erhöll 

utrotning med 7,1%  respektive 16,6% (P = 0,521). 

Den totala symtomatiska förbättringen i de två behandlingsgrupperna var 56,7% och 

80% hos patienter behandlade med rifaximin enbart respektive rifaximin plus PHGG (P 

= 0,1526). Före behandlingen var den genomsnittliga symptomatiska poängen 4,21 i 

studiepopulationen (77/77). Efter behandling har de symtomatiska resultaten i gruppen 

som fick rifaximin minskat från 4,10 till 1,85 bland patienter med utrotad SIBO med 
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symtomatisk förbättring (20/37), från 4,60 till 4,00 hos SIBO-utrotade patienter utan 

symptomatisk förbättring (3/37) och från 4,43 till 4,14 bland patienter utan SIBO-

utrotning (13/37). Symtomatiska värden efter behandling i gruppen som fick rifaximin 

med PHGG minskade från 4,23 till 1,81 bland behandlade patienter med symtomatisk 

förbättring (31/40), från 4,33 till 4,00 bland behandlade patienter utan symptomatisk 

förbättring (3/40) och från 4,17 till 3,50 bland patienter utan SIBO-utrotning (6/40). 

Inga allvarliga biverkningar rapporterades under behandlingen.  Slutsatsen blev att 

kombinationen av rifaximin tillsammans med hydrolyserat guargummi verkar vara mer 

effektiv vid utrotning av SIBO jämfört med enbart rifaximin. 

 

3.5 Studie V: Effects of Rifaximin on Transit, Permeability, Fecal Microbiome, and 

Organic Acid Excretion in Irritable Bowel Syndrome (44) 

Syfte 

Rifaximin lindrar symtom vid irritabelt tarmsyndrom (IBS), uppsvällning, buksmärtor 

och lösa eller vattnig avföring. Syftet med studien var att undersöka 

matsmältningsfunktioner hos rifaximinbehandlade IBS-patienter. 

Studiens upplägg 

Studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgruppstudie 

som jämförde rifaximin, 550 mg 3/dag med placebo hos patienter med IBS-M (IBS 

(funktionella tarmbesvär/ känslig mage) med omväxlande diarré och förstoppning), i 

åldrarna 18-75 år. IBS bekräftades av svar på ett validerat tarmsjukvårdsformulär. Rom 

III-kriterier användes. Patienterna skulle ha en stabil och konsekvent diet vid tiden för 

studiedeltagandet. Patienter med dokumentation av SIBO i läkarregister var uteslutna 

från studien.  

Alla patienter med andra sjukdomar än icke-C-IBS (Non-Irritable Bowel Syndrome 

with Constipation ) exkluderades, särskilt inflammatoriska tarmsjukdomar, 

celiakisjukdom, intag av antibiotika, droger och kostfaktorer eller rökning som kan störa 

de uppmätta mätningarna.  

24 deltagare registrerades i en 21-dagars screeningperiod följt av en 14-dagars 

behandlingsperiod och 5-dagars uppföljning. Samtliga patienter genomförde erhöll ett 

startvärde och pre-behandling av kolontransit genom scintigrafi, bedömning av 

slemhinnans permeabilitet genom urinutsöndring av laktulos och mannitol efter oral 
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administrering, och fekal mikrobiom, gallsyra och SCFA (short-chain fatty acids)-

mätningar.  

Patienter svarade på tarmsjukdomsspecifika frågor för att fastställa startvärdets 

egenskaper hos tarmvanor och symtom. Under studiens gång skulle patienterna föra en 

daglig dagbok för att skriva in sina tarmfunktioner. En 7-dagars tarmdagbok lämnades 

in vid första screening- besöket för att analysera patienternas sjukdomsbild innan 

behandlingsstart av avföringens frekvens och konsistens. Tarm-dagboken samlades 

återigen in vid slutet av studien.  

Gastrointestinal och kolonstransitering genomfördes genom att indium-111 ( 111In ) 

klorid adsorberat på aktiverade kolpartiklar som levererades till kolon med hjälp av en 

metakryl-coated kapsel som administrerat via mun. Kapseln intogs efter en natts fasta. 

Skanningar genomfördes dels före intag av kapseln samt 4 och 24 timmar efter 

kapslingsintag.  

En fullständig transiteringsstudie utfördes i slutet av behandlingsfaserna. Efter att 

kapseln hade tömts från magen fick patienterna sedan äta en radioaktivt märkt måltid. I 

denna måltid användes technetium-99m (99mTc) svavelkolloid för att märka två 

äggröror som intogs med en skiva vitt bröd och ett glas skummjölk. Denna måltid 

underlättade mätningen av gastrisk och tunntarmtransitering. Patienterna fick i sig 

standardiserade måltider till lunch och middag 4 och 8 timmar efter den radiomärkta 

måltiden. Abdominala skanningar erhölls var 1 timme under de första 6 timmarna (de 

första 4 timmarna för bedömning av gastrisk tömning) och vid 8, 24 och 48 timmar efter 

intag av 111In kapseln. 

 

Resultat 

Det fanns inga signifikanta effekter av behandling med rifaximin för tarmfunktion, 

tarm- eller kolonpermeabilitet. Det fanns ingen ökning av antalet spontana tarmrörelser 

per dag, även om BSF-värdet (Bristol Stool Form Scale) var högre (lösare konsistens) 

hos patienter i rifaximinbehandlingsgruppen vid startvärde och efter behandling 

(medelvärde BSFS 5,0 och 4,9, respektive) jämfört med placebogruppen (medelvärde 

BSFS 4,5 vid startvärde och efter behandling). Denna skillnad var inte statistiskt 

signifikant, vilket tyder på ingen signifikant effekt av rifaximin på avföringskonsistens. 

Rifaximinbehandling var inte associerad med signifikant förändrad total avföring från 

fekal gallsyra per g avföring jämfört med placebo (P = 0,24). Det fanns inga 
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signifikanta förändringar i andelen av individuella primära eller sekundära gallsyror 

eller i avföringsinnehållet av de totala och individuella (acetat- eller propionat) SCFA. 

Det fanns dock en liten men inte statistiskt signifikant minskning av 

fekalbutyratkoncentrationen i avföringen för patienter behandlade med rifaximin (P = 

0,061). 

Slutsatsen blev att hos förstoppade IBS patienter utan dokumenterad SIBO är 

rifaximinbehandling associerad med förändringar i mikrobiell rikedom, mät genom 

DNA-analyser på faecesprover där liten men signifikant minskning av den mikrobiella 

rikedomen dvs en minskning av antalet stammar. 

 

4 Diskussion  

I denna litteraturstudie granskades fem artiklar vilka undersökte den terapeutiska 

effektiviteten av rifaximin vid behandling av Small Intestinal Bacterial Overgrowth 

(SIBO). SIBO orsakas av obalanser i tarmmikrobiomen och dessa obalanser kan uppstå 

från en mängd olika faktorer, vilka inte är begränsade till de som nämns i dessa artiklar. 

Dessa studier uppmärksammade särskilt Helicobacter Pylori (H. Pylori) infektion, 

cystisk fibros (CF), irritabelt tarmsyndrom (IBS) och överanvändning av 

protonpumpshämmare som predisponeringsfaktorer men de föreslår inte på något sätt 

att dessa är de övervägande orsakerna. Dessutom granskades även de terapeutiska 

effekterna av kombinerade behandlingsalternativ och olika doser. 

Rifaximin är unikt jämfört med konventionella bredspektrums-absorberbara antibiotika 

(amoxicillinklavulansyra, metronidazol, fluorokinoloner etc.). Som ett rifamycinderivat 

är dess oral dosabsorption mindre än 0,1% och det fungerar lokalt på tarmslemhinnan, 

vilket resulterar i färre biverkningar. Detta antibiotikum har visat sig vara väldigt 

effektivt mot både gram-positiva och gram-negativa bakterier. Första studien visade att 

en högre dosering är 21% effektivare vid SIBO-eradikering med en biverkningsprofil 

som inte skiljer sig från den testade lägre dosen (40) (Se tabell 1). 

Studie fem undersökte effekterna av rifaximin på matsmältningsfunktionen, det vill säga  

transitering, permeabilitet, fekal mikrobiom och utsöndring av organisk syra. Forskarna 

fann där att det inte fanns några signifikanta förändringar i tunntarms permeabilitet, 

avföringsgallsyror eller kortkedjiga fettsyror. Undersökningen fann dock en mindre men 

signifikant minskning av tarmens mikrobiella rikedom och den övergripande 

kolontransitensen visade sig accelereras. En annan liknande studie gav en granskning av 
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den kliniska betydelsen av SIBO i CF och användningen av rifaximin i sådana 

situationer (45). Från studien framgick det att SIBO är underdiagnoserat hos CF 

patienter (46). Dock var de väldigt få patienter som deltog i studien, 23 patienter. En 

större studie med flera patienter behövs för att bekräfta denna tes. Rifaximin visade sig 

återigen vara ett säkert och framgångsrikt behandlingsalternativ hos 90% av de testade 

patienterna (44) 

För utvärdering av rifaximin i kombination av andra preparat inkluderade denna 

litteraturstudie två kliniska studier (41, 43). Den ena studien (studie II) undersökte den 

kliniska betydelsen av att kombinera rifaximin med amoxicillin hos patienter med 

bakteriell överväxt i tunntarmen och H. pylori-infektion, och den andra studien (studie 

IV) jämförde rifaximins effektivitet vid användning i kombination med delvis 

hydrolyserat guargummi (PHGG). När rifaximin används tillsammans med amoxicillin 

för att behandla SIBO- och H. Pylori-infektion, menade forskarna att kombinationen 

kan vara en användbar metod men kunde inte bekräfta några betydande förbättringar. 

Utrotningsgraden var 64%, vilket inte är tillfredsställande. Detta kan vara ett resultat av 

att antalet patienter inte var tillräcklig stort. Trots detta visade det att båda läkemedlen 

har förmågan förbättra SIBO och H. Pylori-infektioner. Dock så har författarna till 

denna artikel (41) skrivit att studiens syfte var att utvärdera den antibakteriella effekten 

av Amoxicillin i kombination med Rifaximin hos patienter med bakteriell överväxt i 

tunntarmen (SIBO) och H. pylori-infektion. Men om man utgår från läkemedeldoserna 

som de två olika patienter grupperna får Grupp 1: pantoprazol (2 × 40 mg), amoxicillin 

(2 × 1000 mg) och metronidazol (2 × 500 mg), Grupp 2: pantoprazol (2 × 40 mg), 

amoxicillin (2 × 1000 mg) rifaximin i dosen (3 × 400 mg) så jämför man snarare 

effekten av metronidazol och rifaximin. Studien nämner inte heller exakt hur mycket 

laktulos som patienterna fått inför laktulos-väte- utandningstestet vilket gör det svårt att 

jämföra med andra studier.  

Vid kombination av rifaximin med PHGG, var den kliniska förbättringen tydlig hos 

86,9% av patienterna som fick enbart rifaximin och jämfört med 91,1% i patientgruppen 

som behandlades med rifaximin plus delvis hydrolyserat guargummi. Faktum är att 

utrotningsgraden för SIBO för den kombinerade behandlingen var 85%, vilket är 

signifikant högre än 62,1% med bara rifaximin. Studien pekade på att dessa 

experimentella resultat beror på det faktum att matfibrer ökar fekalmassa, 

transiteringstid och agerar på förhållanden som predisponerar för SIBO.  

Baserat på resultaten från de fem studierna kan slutsatsen dras att rifaximin är ett bättre 

behandlingsalternativ jämfört med andra utvärderade antibiotika med avseende på 
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behandling av SIBO. Baserat på studierna som användes i denna översyn är rifaximin 

effektiv vid behandling av SIBO samtidigt som det har den smalaste 

biverkningsprofilen. Flera antibiotika kan användas men de flesta ger större obehag för 

patienterna. Andra icke absorberbara antibiotika, såsom Neomycin och Azithromycin, 

har liknande farmakokinetisk verkan som rifaximin, dvs selektivt dekontaminerar 

mikrofloran i tunntarmen utan att eliminera fysiologiskt fördelaktiga laktobaciller. 

Rifaximin är dock särskilt unikt i sin effekt mot de specifika bakterierna, 

laktobacillerna och clostridierna som är involverade i SIBO-patienter. 

Däremot kan dess effektivitet förbättras när den används tillsammans med andra 

läkemedel, något som illustrerats i denna litteraturstudie av dess effektivitet med PHGG 

eller amoxicillin. När det användes i kombination med PHGG visades en signifikant 

förbättring av patientens kliniska bild. Till exempel rekommenderas en kombination av 

neomycin och rifaximin hos patienter som övervägande har övervägande metanbakterie. 

Rifaximin är det mest passande antibiotikumet för behandling av SIBO. Trots detta 

visar dock litteraturen att det finns en tydlig biverkningsprofil för användningen av 

rifaximin, även om de är lindrigare i jämförelse med alternativen. Typiska biverkningar 

inkluderar trötthet, huvudvärk, yrsel, illamående, buksmärtor och perifert ödem.  

Värt att uppmärksamma i denna litteraturstudie är att studierna som granskades hade 

små patientpopulationer och studiernas provstorlek var också för liten för att dra 

avgörande kliniska konsekvenser, patientgrupperna i studierna var mellan 23-80. Studie 

III (43) hade minst patienter, 23 patienter och studie I (40) hade mest antal patienter, 80. 

Svagheterna i den kliniska prövningen om att kombinera rifaximin med PHGG 

innefattar en liten provstorlek och en brist på statistisk signifikans vid bedömningen av 

symptomatisk förbättring. På samma sätt hade undersökningen med amoxicillin en liten 

provstorlek och misslyckades med att ha en behandlingspopulation som var tillräckligt 

stort för tillfredsställande SIBO-hantering. I studien om SIBO i CF-patienter var 

problemet även här en otillräcklig studiepopulation samt att studien inte gav uppgifter 

om återfall av SIBO eller den långsiktiga lönsamheten för rifaximinbehandling. 
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Tabell 1. Sammanfattning av de 5 studierna med Rifaximin.  

Studie Syfte Design Deltagare Resultat  

Studie 1 
High dosage 
rifaximin for 
the treatment 
of small 
intestinal 
bacterial 
overgrowth(40) 

Att undersöka om 
rifaximin kan ges i 
högre dos för ökad 
behandlingseffekt utan 
att få fler biverkningar. 

Studien var en 
prospektiv 
randomiserad studie 
med parallella 
studiegrupper. 

80 IBS- patienter 
randomiserades till 
behandling med 
hög dos 
(1600mg/dag) 
respektive 
kontrolldos 
(1200mg/dag). 

Högdosbehandling 
gav signifikant ökad 
behandlingseffekt. 
Biverkningsnivån 
var opåverkad med 
högdosbehandling.  

Studie 2 
Therapeutic 
efficacy of 
amoxicillin and 
rifaximin in 
patients with 
small intestinal 
bacterial 
overgrowth 
and 
Helicobacter 
pylori infection 
(41) 

Att utvärdera den 
antibakteriella effekten 
av Amoxicillin i 
kombination med 
Rifaximin hos patienter 
bakteriell överväxt i 
tunntarmen (SIBO) och 
H. pylori-infektion. 
 

Studien var en 
enkelblindstudie med 
parallella 
studiegrupper  

62 SIBO-patienter 
med H. pylori 
infektion 
inkluderades i 
studien till 
behandling med 
pantoprazol (2 × 40 
mg), amoxicillin (2 
× 1000 mg) och 
metronidazol (2 × 
500 mg) respektive 
pantoprazol (2 × 40 
mg), amoxicillin (2 
× 1000 mg) 
(rifaximin i dosen 3 
× 400 mg). 

Kombination av 
amoxicillin och 
rifaximin kan vara 
en effektiv 
förstabehandling för 
patienter som har 
både SIBO och H. 
pylori infektion. 

Studie 3 
The role of 
small intestinal 
bacterial 
overgrowth in 
cystic fibrosis: 
a randomized 
case-controlled 
clinical trial 
with rifaximin 
(42) 
 

Att studera prevalens, 
riskfaktorer, kliniska 
symptom, epidemiologin 
samt den kliniska 
påverkan av SIBO och 
effektiviteten av 
rifaximin för behandling 
av SIBO hos CF-
patienter. 

Studien var en 
randomiserad 
fallkontrollerad 
klinisk studie. 

 23 SIBO-patienter 
med cystisk fibros 
randomiserades till 
behandling med 
rifaximin 1200 mg 
respektive ingen 
behandling. 

CF-patienter visar 
en hög förekomst 
av SIBO, relaterad 
till en dålig 
näringsstatus. 
Rifaximin är en 
effektiv behandling 
av SIBO hos 
patienter som har 
CF.  

Studie 4 
Clinical trial: 
the 
combination of 
rifaximin with 
partially 
hydrolysed 
guar gum is 
more effective 
than rifaximin 
alone in 
eradicating 
small intestinal 
bacterial 
overgrowth 
(43) 
 

Att undersöka om 
kombinationen av 
hydrolyserat guargummi 
och rifaximin var mer 
effektivt än rifaximin 
ensamt vid behandling 
av SIBO. 

Studien var en 
dubbelblind- klinisk 
studie med parallella 
grupper.  

77 patienter med 
SIBO 
randomiserades till 
behandling med 
rifaximin 1200 mg 
respektive 
rifaximin 1200 mg 
plus 5 g delvis 
hydrolyserat guar 
gum (PHGG). 

Kombinationen av 
rifaximin 
tillsammans med 
hydrolyserat 
guargummi verkar 
vara mer effektiv 
vid utrotning av 
SIBO jämfört med 
enbart rifaximin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studie 5 
Effects of 
Rifaximin on 
Transit, 
Permeability, 
Fecal 
Microbiome, 
and Organic 
Acid Excretion 
in Irritable 
Bowel 
Syndrome (44) 
 

Att undersöka 
matsmältningsfunktioner 
hos rifaximinbehandlade 
IBS-patienter. 
 
 

Studien var en 
randomiserad, 
dubbelblind, 
placebokontrollerad, 
parallellgruppstudie. 

24 IBS-patienter 
randomiserade 
till behandling med 
550 mg 3/dag 
respektive placebo. 
 

Hos icke-
förstoppade IBS 
patienter utan 
dokumenterad 
SIBO är 
rifaximinbehandling 
associerad med 
acceleration av 
kolontransitering 
samt svag påverkan 
på förändringar i 
mikrobiell 
artrikedom i feces. 
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Studien hade kunnat förbättras om bara en frågeställning hade lyfts upp, till exempel 

bara inkluderat artiklar som utvärderar kombinationsbehandlingar för att kunna få svar 

på vilken behandlingskombination som är bäst, eller exempel bara inkluderat artiklar 

som fokuserat på SIBO hos bara en patientgrupp, exempel CF-patienter eller IBS-

patienter, eller inom en viss åldersgrupp. Studien hade också kunnat bli bättre om 

artiklar som utvärderar pre och probiotiska effekten tillsammans eller ensamt med 

rifaxamin hos IBS-patienter.  

5 Slutsats  

Baserat på de fem studierna föreligger det skäliga bevis att behandling med rifaximin är 
en effektiv behandling vid SIBO. Vidare studier behöver dock göras för att bestämma 

den mest gynnsamma dosen, behandlingsdurationen samt vilken kombination med 

andra läkemedel som kan ge bäst klinisk effekt.  
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