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Bakgrund: Laktos maldigestion är ett vanligt förekommande tillstånd hos mer än 75 procent av den 
vuxna befolkningen runt om i världen. Hypolaktasi innebär en minskad laktosnedbrytning på grund 
av en otillräcklig mängd av enzymet laktas. Laktosintolerans känneteckas av gastrointestinala 
symtom efter intag av laktosinnehållande produkt. Probiotika definieras som levande bakteriekultur 
och andra mikroorganismer, som i adekvata mängder har en hälsosam effekt hos en värd. Probiotika 
utgör en del av människans bakterieflora och har i flera studier uppvisat positiva egenskaper på 
människans mag-tarmhälsa och immunsystem. Syfte: Föreliggande litteraturstudie utvärderar 
effekten av probiotika vid hypolaktasi och laktosintolerans. Metod: Arbetet inkluderar sju 
vetenskapliga artiklar som utvärderar effekten av probiotika hos laktosintoleranta individer. 
Artiklarna erhölls från databasen Pubmed och sökningarna gjordes mellan september 2018 och 
februari 2019. Resultat: En sammanställning av studiernas resultat har visat på varierande grader 
av probiotikas effektivitet. I samtliga studier användes probiotika som ett enda behandlingsalternativ 
av laktos maldigestion. Metoden som användes vid bestämning av graden av intolerans i studierna, 
var ett laktosbelastningstest följt av utandningstest som är de vanligaste metoderna vid 
diagnostisering av hypolaktasi  och laktosintolerans. Probiotiska stammar som användes i försöken 
var olika stammar från Lactobacillus- (L. acidophilus, L. reuteri) och Bifidobakteriefamiljen (B. 
longum, B. animalis). I fyra av sju studier uppvisade probiotika en statistiskt säkerställd skillnad hos 
någon eller några av variabler som studerades. En minskning av vätekoncentrationen i 
utandningsluften efter probiotika tillskott kunde påvisas i tre granskade studierna. En minskning av 
gastrointestinala symtom så som diarré och flatulens registrerades i fyra av sju studier. 
Slutsats: En positiv relation har kunnat påvisas mellan probiotiska stammar och hypolaktasi. 
Regelbundet intag av produkter berikade med probiotika, kan minska symtom så som diarré och 
flatulens hos laktosintoleranta patienter. Det finns dock fortfarande för lite kunskap kring ämnet för 
att kunna rekommendera probiotika som ett enda behandlingsalternativ vid hypolaktasi. Det krävs 
mer forskning med fokus på de specifika probiotiska stammarna, dess ursprung och den adekvata 
dosen. Probiotika bör dock utan tvekan rekommenderas som ett komplement till behandlingen med 
enzymet laktas.  
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ABSTRACT 
 
Background: Lactase insufficiency occurs when the concentration of the lactose-degrading 
enzyme β-galactosidase, also called lactase, in the brush border membrane of the mucosa of 
the small intestine is too small. This hypolactasia causes insufficient digestion of the 
disaccharide lactose, a phenomenon called lactose malabsorption or lactose maldigestion. 
Lactose maldigestion is defined by an increase in hydrogen concentration in breath excretion 
of 20 ppm after ingestion of 50 g lactose. Lactose intolerance is characterized by the 
gastrointestinal symptoms that occur after ingestion of lactase containing foods. The typical 
symptoms related to lactose intolerance are abdominal pain, bloating, flatulence and diarrhea. 
Treatment of lactose intolerance is limited to preventive supplements and symptom 
management medications. The products that are most common are lactase-containing pills as 
Lactrase. 
 
Probiotics has been used as a food preservative but also for various gastrointestinal issues for 
a long time. Probiotics is defined as a living bacterial culture and as other microorganisms, 
which in adequate amount have benefits for the health. Probiotics has in previous studies 
shown to have a positive effect on antibiotic-associated bowel disorder, traveler's diarrhea and 
irritable bowel syndrome.  
 
Objective: The objective of this study was designed to evaluate the effects of probiotic 
supplements in individuals with lactose maldigestion. 
 
Methods: This study was carried out as a literary study. Seven articles were selected after a 
systematic searched of articles from PubMed.The search for articles were conducted between 
September 2018 and February 2019 and were limited to free of charge exclusively. The 
probiotic strains, which are used in these studies, are Lactobacillus (L.acidophilus, L.reuteri) 
and Bifidobacterium (B.longum, B.animalis).  
 
The method being used to diagnose the level of lactose intolerance in these studies was lactose 
loading followed by a breath test. A symptom approximation scale (6h-SSC) was used to 
evaluate the symptoms connected to the probiotic treatment.  
 
Results: The results from all the studies show varying effects of probiotics strains with respect 
to the hydrogen concentration in the exhaled air and the gastrointestinal symptoms. 
In four of seven studies, the authors reported statistically significant differences in one or more 
of the variables studied. Supplementation of probiotics reduced the hydrogen concentration in 
the breath of lactose intolerant patients in three out of five studies. A decrease in diarrhea and 
flatulence was recorded in four of the seven reviewed articles. Probiotic supplements have not 
shown satisfactory effect on the other symptoms such as stomach cramps or bloating. 
 
Conclusion: The results suggests that supplementation with probiotics may reduce the 
symptoms such as diarrhea and flatulence in lactose intolerant persons. However, the effect is 
still limited in comparison with the current treatment options such as lactase containing 
products. Supplementation with probiotics, can work excellently as a complement to the 
enzyme. 
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INTRODUKTION 
 
 
Hypolaktasi och laktosintolerans 
 
 
Hypolaktasi och laktosintolerans är begrepp som har med laktosmaldigestion att göra. 
Laktos är en disackarid som består av en glukosmolekyl och en galaktosmolekyl 
bundna till varandra. Laktos finns enbart i däggdjurens mjölk och i livsmedel med 
sådant innehåll (1). För att kroppen ska kunna tillgodogöra sig energin från laktos, 
måste det först ske en spjälkning av mjölksockret till dess mindre beståndsdelar 
(glukos och galaktos) i tunntarmen. Denna process är beroende av närvaro av ett 
enzym som kallas laktas. Laktas är ett membranbundet protein, ett ß-galaktosidas som 
produceras av enterocyter i tarmslemhinnans borstbräm (mikrovilli) (1). 
 
 
Tarmväggens uppbyggnad och syntes av laktas 
 
 
Tarmväggen är uppbyggd av fyra lager: slemhinnan (mukosan), lagret under 
slemhinnan (submukosan), muskellagret och bindvävsskiktet. Ovanpå 
tarmslemhinnan ligger ett tunt skikt av ett trögflytande slem (mucus) som produceras 
av specialiserade celler i tarmväggen. I framför allt tunntarmen, bildar slemhinnan 
veck vilket  gör att kontaktytan blir betydligt större. Större yta underlättar absorptionen 
av näringsämnen från tarmen in till blodet. Cellerna som ytterst bekläder slemhinnan 
kallas epitelceller (2). 
 
Epitelcellernas levnadstid är väldigt kort (2-3 dagar) vilket i sig utgör en 
skyddsfunktion mot patogena organismer, som då hindras att fästa och eventuellt 
orsaka en skada. Förutom skyddet har epitelskiktet andra viktiga funktioner, och dess 
celler har olika specialiteter. En del epitelceller deltar i syntesen av 
matspjälkningssekretet medan andra producerar hormoner som i sin tur reglerar 
matspjälkningsprocesserna. Enterocyter är en typ av specialiserade epitelceller i 
tarmen, som är beklädda med mikrovilli, vilket ytterligare ökar den absorptiva 
förmågan. I mikrovillis yttersta ändar sker  syntesen av enzymet laktas (2).  
 
Laktas finns i störst mängd i  tunntarmens mellandel (jejunum). Enzymet bildas först 
som ett proenzym och genomgår sedan en proteolytisk klyvning (en spjälkning av en 
del av en viss aminosyrasekvens i närvaro av ett proteas), under transporten till 
tarmslemhinnas yta. Sedan klyvs det icke-aktiva laktaset ytterligare en gång med hjälp 
av ett annat enzym (trypsin) till sin aktiva form (1,3).  
 
Vid närvaro av enzymet laktas sker en spjälkning av mjölksockret till två 
monosackarider, glukos och galaktos. Glukos är den vanligaste av kolhydraterna och 
används som energikälla av djur och växter. Glukos tas senare in i tunntarmens 
epitelceller via aktiv transport med hjälp av ett transportprotein, natrium -



 7 

glukotransportprotein (SGLT1). Hos växter bildas glukos under en process som kallas 
fotosyntes. Denna går ut på att solenergi, koldioxid och vatten används för bildning av 
syre och glukos som växten senare kan nyttja vid cellandningen eller under natten. 
Galaktos är lik glukos, en sockermolekyl och fungerar som en byggsten i andra större 
molekyler som t ex kan utgöra viktiga beståndsdelar i exempelvis hjärncellerna. 
Galaktos omvandlas senare till glukos av ett system av andra enzymer i levern. Denna 
spjälkningsprocess i tunntarmen är nödvändig för upptag och nyttjande av laktos 
(1,36). 
 
 
Huvudtyper av hypolaktasi 
 
 
Begreppen laktosintolerans och hypolaktasi används ofta vid diagnosticering av 
laktos maldigestion. Hypolaktasi innebär en minskad mängd av enzymet laktas som 
leder till en  ofullständig laktosnedbrytning (Figur 1). Brist på laktasenzym, kan, men 
behöver inte ge symtom på laktosintolerans (1,36,37). 
 
Laktosintolerans är en klinisk diagnos som baseras på förekomst av vissa 
gastrointestinala symtom (1,36,37).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur1.Brist på enzymet laktas kan leda till laktosintolerans. Figuren är sammanställd utifrån 
informationen i boken ”Probiotika- den okända faktorn för fysisk och psykisk hälsa” (1). 
 
 
Det finns tre huvudtyper av hypolaktasi. Den första typen, medfödd laktasbrist, 
innebär att det nyfödda barnet helt saknar detta enzym. En sällsynt genmutation eller 
en för tidig födsel kan vara orsaken till att utebliven enzymproduktion. Denna form 
är dock väldigt ovanlig (36). 
 
Den andra typen, primär laktasbrist, som är den vanligaste formen. Den har visats 
vara kopplat till en genmutation där en polymorfism sitter runt 14 000 baspar 
uppströms om den egentliga genen som kodar för laktasenzymet, på samma 
kromosom i MCM6-genen (36).  
 
Förekomst av den primära typen varierar mellan länder. Prevalensen i Skandinavien, 
undantag Finland,  uppskattar man till 3-5 % av befolkningen, 17 % i Finland, 5-15 

                Laktas 
Laktos                      Glukos + Galaktos 
 
          laktasbrist 
 
 Hypolaktasi     Laktosintolerans  
                                                        



 8 

% i Storbritannien, 15-20 % i Österrike, 17 % i Norra Frankrike, 65 % i södra 
Frankrike, 20-70 % i Italien, 70-90 % i Afrika, 80 % i centrala Asien, 90-100 %  
Östasien, 30 % i Norra Indien, 70 % i Södra Indien, 15 % i Norra Amerika bland vita 
människor medan 80 % bland den svarta befolkningen. I de Skandinaviska länderna 
är förekomsten av den primära formen påtaglig tidigast i fem-årsåldern medan i de 
afro-asiatiska länderna vid tre-årsåldern (37). 
 
Det finns en teori bakom de etniska skillnaderna som säger att det har skett en 
genförändring, en mutation som gör att laktassyntesen fortsätter även hos större barn 
och vuxna. Orsak till denna mutation kan vara migration av befolkningen, ändrade 
kostvanor där intag av mjölkprodukter fortsätter i vuxen ålder samt ärftlighet. Den 
skandinaviska befolkningen intar betydligt mer laktosinnehållande produkter jämfört 
med exempelvis i de asiatiska länderna (36).  
 
Den tredje huvudtypen är en sekundär laktasbrist, och betraktas som en följd av till 
exempel inflammatoriska tillstånd i tarmen som till exempel Crohns sjukdom eller en 
obehandlad glutenintolerans. En del inflammatoriska tillstånd i tarmen kan botas och 
i dessa fall är den sekundära laktasbristen reversibel (1).     
 
Vid hypolaktasi där mängden av enzymet laktas i tunntarmen är låg, hamnar 
mjölksockret i sin ospjälkade form i tjocktarmen. I tjocktarmen sker en jäsning av 
laktos av tarmbakterier (bacteroides, clostrida, och andra). Under jäsningsprocessen 
bildas gaser (vätgas, koldioxid, metan) och små organiska syror (laktat, acetat, butyrat 
m.fl.) som i sin tur ger upphov till att vatten kvarhålls i tarmen via osmos. 
Gasbildningen och den ökande vattenhalten resulterar i symtom så som uppblåsthet, 
flatulens (gasbildning), diarré samt krampliknande buksmärtor. Symtomen visar sig 
oftast efter 30 minuter till 2 timmar efter laktosintaget (7).  
     
 
 
Magens bakterieflora 
 
De första åren är viktiga för bakterieflorans utveckling då vi föds med väldigt få 
mikrooranismer (38). Koloniseringen av de första probiotiska bakterierna sker i 
samband med förlossningen. Utvecklingen av tarmfloran är därför beroende av 
genetiska faktorer, sammansättningen av moderns mikroorganismer i slidan och 
mellangården, miljön vid förlossningen, förlossningssättet och hur man matar det 
nyfödda barnet (1). 
 
Sammansättningen av tarmfloran ändras kontinuerligt under vår livstid och man räknar 
med att det finns cirka 1014  bakterier i vår magtarmkanal. Flest bakterier koloniserar 
tjocktarmen. Det finns  ett mindre antal i tunntarmen och betydligt färre i magsäcken. 
Våra egna celler är cirka 1013, vilket innebär att det finns cirka 10 gånger fler bakterier 
i vår kropp än våra egna celler (1).  
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Man skiljer på skyddande (probiotiska), neutrala och patogena (sjukdoms-
framkallande) mikroorganismer. 
 
Bland de probiotiska bakterierna dominerar mjölksyrabakterierna. Namnet 
härstammar från att mjölksyra bildas när bakterierna metaboliserar glukos och det 
finns en rad olika stammar av dessa laktobaciller. 
 
Till de probiotiksa bakteriena räknas bifidobakterier och även jästsvampar, framför 
allt Saccharomyces boulardii. 
 
Till de skadliga och patogena mikroberna hör vissa stafylokocker, klostrider 
(Clostridium difficile) och vibrioner. Escherichia coli (E.coli) som är nödvändig för 
normal matspjälkning, är även känd för att orsaka olika typer av infektioner hos 
människa och betraktas därmed som en bakterie med både skyddande, neutrala och 
patogena effekter (1). 
 
 
Tarmflorans utspridning i magtarmkanalen 
 
 
Munhåla och matstrupe 
 
I munhålan beräknas det att finnas lika många bakteriestammar som i tjocktarmen. 
Hos friska personer förorsakar dessa inte någon sjukdom. Några av dem 
(streptokocker) återfinns i andra organ. I munhålan råder det ett rikligt urval av 
anaeroba mikrober, aktinomyceter och spiroketer. Bakterierna sväljs ned med saliv 
och mat men det är väldigt få som får fäste i matstrupen utan förs vidare till magsäcken 
och övriga delar av magtarmkanalen (1,9). 
 
Magsäck 
 
I magsäcken är miljön mycket sur, pH (1,5-2.0). Här dör de flesta nedsvalda 
mikroberna. Det finns bakteriestammar som kan klara av dessa svåra förhållanden. Ett 
exempel är Helicobacter pylori. Denna bakterie kan orsaka magsår och även cancer 
hos enstaka individer. H. Pylori koloniserar magsäcken hos drygt hälften av 
befolkningen utan att ge några symtom (9). 
 
Tunntarm 
 
Ju längre ner man kommer i tunntarmen ju mer ökar antalet mikroorganismer. Antalet 
bakterier varierar från person till person och koloniseringen av de allra första 
stammarna under barnets första levnadsveckor spelar en avgörande roll i mikroflorans 
fortsatta utveckling. Koloniseringen sker successivt. Först kommer bakterier som trivs 
i både syrerik och syrefattig miljö, så som enterobakterier, kolibakterier och olika 
stammar av lactobaciller. Sedan kommer de anaeroba stammarna så som 
bifidobakterier, bacteroides, klostrider samt eubacterium. Bifidobakterietyperna utgör 
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den största gruppen av mikrober under de första levnadsåren för att sedan minska med 
stigande åldern. Man beräknar att efter amningstiden börjar den vuxna typen av 
tarmflora att utvecklas hos individen (1,9).  
 
Tjocktarm 
 
I tjocktarmen beräknas det att finnas mer än 1 000 olika bakteriearter. Det totala antalet 
uppskattas till mellan 10 och 1000 miljarder per milliliter. Mer än 99 procent av 
mikroberna består av anaeroba arter. Arten som dominerar i tarmfloran hos den vuxna 
individen, är Bacterioides-stammar, men också Lakto- och bifidobakterier finns finns 
närvarande i mindre mängder. Mikroberna i tjocktarmen livnär sig på näringsämnen 
som inte brutits ned eller ämnen som bildats av andra mikroorganismer (9). 
 
 
Tarmflorans betydelse 
 
 
Magtarmskanalens viktigaste uppgift är att transportera, bryta ner och ta upp 
näringsämnen från kosten vi får i oss. Tarmfloran utgör också cirka 75 procent av 
kroppens immunförsvar och har därmed stor betydelse även för de övriga 
kroppsorganen. Tarmfloran betraktas utgöra kroppens största organ där cirka 90 
procent av kroppens celler är bakterier och andra mikroorganismer (1). 
 
I en människokropp har tarmfloran tre betydelsefulla roller, funktionell, skyddande och 
metabol. Den funktionella rollen innebär att mikroorganismer stimulerar syntes av 
tarmceller och olika enzymer. Den skyddande rollen går ut på att bakterierna hindrar  
skadliga patogener från att fästa vid tarmväggen genom att konkurrera om 
bindningsställen i tarmslemhinnan. De kan även producera olika mikrobiella och 
antimikrobiella ämnen som gör att den skadliga bakterien inte kan föröka dig. 
Tarmfloran stimulerar viktiga komponenter i immunsystemet som i sin tur kan 
bekämpa skadliga ämnen. Den metabola funktionen innebär en nedbrytning av 
substanser som annars våra kroppsegna enzymer inte klarar av att spjälka. Dessutom 
kan mikroorganismer i vår normalflora omvandla gifter, färgämnen och substanser till 
ämnen som kroppen sedan lättare kan göra sig av med (1,9). 
 
En del mikroorganismer kan även producera olika vitaminer så som r ex K-vitamin, 
biotin, riboflavin, folsyra och tiamin. De behövs också för att tillverka för oss viktiga 
aminosyror och nukleotider (9).   
 
 
Probiotika 
 
 
Ordet probiotika härstammar från grekiska (pro = för, bíos = livet) alltså ”för livet” 
(9). Probiotika definieras som levande mikroorganismer som, när de administreras i 
adekvata mängder, ger en gynnsam hälsoeffekt (10). Hälsoeffekter av levande 
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bakterier har en lång historia och redan i gamla testamentet (1:a Mosebok) sägs det att 
Abrahams långa livslängd berodde på intag av sur mjölk. Man vet också att under 
tidiga stenåldern användes fermentering som ett sätt att konservera maten. 
Fermenterad mjölk rekommenderades under antiken till barn  under rekonvalescens i  
Grekland och i Romarriket. Under sin berömda världsomsegling och upptäckten av 
Nya Zeeland, förtärde kaptenen James Cook mjölksyrad kål och undvek på så sätt inte 
bara mag-tarmproblem utan också skörbjugg som var vanligt förekommande på fartyg 
under den tiden (1).  
 
Probiotiska bakterier finns inte bara i tarmen. I magtarmkanalen beräknas det att finnas 
cirka ett kilo probiotiska bakterier men nyare studier indikerar att det snarare finns runt 
0,2 kg (40). Probiotiska bakterier återfinns även på huden (cirka 200 gram), lungorna 
(cirka 20 gram), slidan (cirka 20 gram), näsan (cirka 10 gram) och i ögonen (cirka ett 
gram) (1). 
 
Det ställs höga krav på probiotiska mikroorganismer. För att de skall få kallas för 
probiotiska, måste de besitta några viktiga egenskaper. Först och främst vill man att 
de ska vara av mänskligt ursprung. Det finns godkända preparat innehållande 
probiotiska stammar i exempelvis kefir och mjölk. De får inte vara 
sjukdomsframkallande. De måste överleva passagen genom mage och tarm och kunna 
kolonisera i tarmen. Förmåga till att fästa till tarmväggen har visat sig vara kopplat till 
förmågan att stimulera immunsystemet och därför beaktas den som en viktig och 
eftertraktad egenskap hos mikroorganismen då detta förkortar varaktigheten av 
diarrésymtom (1).  
 
Ett ytterligare krav som ställs på en probiotisk bakterie, är förmåga att kunna producera 
antimikrobiella ämnen och tillväxthämmande faktorer som exempelvis organiska 
syror och väteperoxid. De ska med andra ord kunna samspela med tarmens 
immunförsvar. En långvarig effekt även efter upphörd tillförsel eftersträvas. De ska 
vara medicinskt säkra att använda och gärna ha en bevisad effekt i kontrollerade 
kliniska studier (1). 
 
 
Probiotikas verkningsmekanismer 
 
 
Barriärfunktion 
 
Probiotikans goda fästförmåga till tarmväggen gör att de patogena mikroorganismerna 
konkurreras bort. Tillväxten av de skadliga bakterierna hämmas tack vare probiotikans 
produktion och utsöndring av organiska syror så som smörsyra, mjölksyra, 
propionsyra och ättiksyra. Syrorna gör att pH sänks och omöjliggör tillväxten av 
syrakänsliga patogena mikroorganismer. Vissa stammar av Lactobacillus reuteri 
bildar ett lågmolekylärt ämne, reuteri som hämmar tillväxten av en del grampositiva 
och gramnegativa bakterier (9).  
 



 12 

Man har även kunnat påvisa att probiotika stimulerar en typ av tarmceller, bägarceller 
som i sin tur syntetiserar ett ämne mucin. Det är ett glykoprotein som utsöndras till 
tarmen och som kan binda skadliga bakterier och parasiter och därmed förhindra att 
dessa binds till tarmväggen (1,11). 
 
Underlättar upptag av föda 
 
Probiotiska mikroorganismer utövar sin effekt genom att bryta ned flera av de 
kolhydrater vi inte kan bryta ned själva. Genom jäsning spjälkar de icke 
nedbrytningsbara beståndsdelar som senare kan omhändertas av kroppen för 
absorption eller utsöndring på ett naturligt sätt. Probiotika underlättar också upptaget 
av viktiga och nödvändiga mineraler som kalcium, järn och magnesium (1).  
 
Viktiga effekter på immunsystemet 
 
Eftersom cirka 70-80 procent av kroppens immunförsvar finns i tarmen, handlar det 
inte bara om att spjälka och transportera födan. Probiotiska mikroorganismer sägs 
därför även utgöra en viktig roll i kroppens immunsvar. Hos det nyfödda barnet är 
immunsystemet ännu inte fullt utvecklat och man menar att en tidig stimulering av 
probiotiska bakterier kan programmera immunsystemet på ett positivt sätt (1,9). 
  
Probiotika anses också balansera den viktiga jämvikten mellan olika T-hjälparceller 
som i obalans kan orsaka sjukdomar så som Crohn´s sjukdom.  
Probiotiska mikroorganismerna sägs stimulera bildningen av immunglobulin A (IgA) 
som har stor betydelse för slemhinnornas försvar mot olika bakterier och parasiter. Vid 
uppkomst av allergi, astma och atopiskt eksem ses överproduktion av immunglobulin 
E (IgE) och probiotika kan minska bildningen av IgE (1). 
 
Probiotiska bakterier ökar makrofagernas förmåga att ta upp och bryta ner främmande 
ämnen. De stimulerar även aktiviteten av naturliga dödarceller (killerceller) som är en 
typ av immuncell och som deltar i försvarsprocessen (1).  
 
Det finns stöd för att probiotiska mikroorganismer kan minska bildningen av skadliga 
för oss cellgifter (cytokiner) och endotoxiner som produceras av vissa gramnegativa 
tarmbakterier, genom att förhindra toxinproducerande bakterien att fästa vid 
tarmväggen (1).  
 
 
Bestämning av hypolaktasi och laktosintolerans 
 
Hypolaktasi kan vanligen bekräftas med ett laktosbelastningstest. När man gör ett 
denna test ska man fasta minst tio timmar före provet och på prov dagen får man dricka 
en lösning som innehåller 25-50 gram laktos. Sedan mäter man blodsockerhalten 
eftersom laktos, vid närvaro av enzymet laktas, bryts ned till glukos och glakatos. 
Blodsockerhalten kommer att minska som ett tecken på laktasbrist. Vid normal 
funktion så stiger glukoshalten i serum med 1,1-1,4 mmol/L i jämförelse med 
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utgångsvärdet, vilket innebär att om denna ökning uteblir så tyder det på hypolaktasi 
(7,8 13). 
 
Ett annat test är att mäta koncentrationen av vätgas i utandningsluften som beror det 
på att ospjälkad laktos jäses av tarmbakterier. Inför undersökningen skall patienten 
vara fastande (ingen förtäring efter klockan 18.00 kvällen innan undersökningen). En 
speciell kost, fattig på fibrer, ska hållas dagen före testet och bulkmedel och 
laxeringsmedel får inte användas. Antibiotika/penicillin kurer skall vara avslutad 
minst 4 veckor innan undersökningen. Eftersom bakteriefloran i munhålan kan 
påverka resultatet skall tänderna borstas noggrant före testet. 
Undersökningen går ut på att patienten får andas ut i en påse. Först tas det ett 
utandningstest för att bestämma ett utgångsvärde. Därefter utsätts patienten för en 
laktosbelastning (25-50 gram laktos) och ett nytt utandningstest genomförs. En ökning 
på >20 ppm vätgas jämfört med utgångsvärdet tyder på att nedbrytning av laktos inte 
skett i tunntarmen utan omhändertagits av tarmbakterier i tjocktarmen (7,8,13). 
 
Ytterligare två andra sätt för att ställa diagnosen hypolaktasi är att göra ett DNA-test 
(blodprov eller ett vävnadsprov från tunntarmen) för att påvisa förekomst av genetiskt 
predisposition respektive förekomst av enzymet laktas. Eftersom den sistnämnda 
metoden kräver ingrepp i kroppen, används detta inte som en rutinmetod (1,8).  
 
Laktosintolerans kan oftast fastställas utifrån sjukdomshistorien och symtomens 
koppling till förtäring av mjölk och mjölkinnehållande produkter.  
Symtomen som uppkommer vid laktosintolerans (diarré, uppblåsthet och 
magkramper) kan lätt förväxlas med andra tarm sjukdomar så som irriterad tarm (IBS), 
Celiaki eller inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD). Därför är det av högsta grad 
viktigt att först utesluta dessa sjukdomar (8). 
 
 
Låglaktos respektive laktosfria livsmedel 
 
Idag finns det ett brett sortiment av låglaktoshaltiga och laktosfria mejeriprodukter och 
olika sorters tillskott av laktasenzymet. Mjölken i en laktosfri form framställs genom 
en silningsmetod där en stor mängd av mjölksockret silas bort och resterande spjälkas 
biokemiskt med hjälp av laktasenzymet. Låglaktoshaltiga drycker innehåller en 
tillsatts av enzymet laktas som bryter ner laktos till glukos och galaktos. Mängden 
laktos i låglaktoshaltig produkt är mindre än 1 % jämfört med den vanliga mjölken (5 
%) (7). 
  
Produkter med enzymtillskott kan köpas receptfritt på apotek eller hälsokostbutiker 
och tas oftast i samband med laktoshaltig måltid. På senare tid har även preparat med 
probiotika i kombination med laktas lanserats ute på marknaden till exempel Xylaktas 
(8).   
 
Vid hypolaktasi har man fortfarande en viss förmåga att bryta ner laktos, och mindre 
mängder mjölk kan oftast intas utan att man får besvär. Hur mycket laktos som en 
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person med laktos maldigestion tål utan symtom varierar. De flesta kan dricka en 
deciliter mjölk per dag vilket motsvarar fem gram laktos. Mjölkchoklad och glass 
innehåller förhållandevis stora mängden laktos, > 6 gram per 100 gram, medan 
laktoshalten i smör och margarin (0.1-1 gram/100gram) inte har någon större betydelse 
för den intoleranta (7). Fermenterade produkter som yoghurt och fil tolereras i regel 
bättre då laktoshalten i dessa produkter är normalt lägre än i vanlig mjölk. I de 
fermenterade produkterna sker en nedbrytning av mjölksockret med hjälp av den 
mikrobiella ß-galaktosidas aktiviteten hos bakterierna redan före konsumtion (7).  
 
Förutom mjölk och mjölkprodukter förekommer laktos även i en mängd andra 
livsmedel och är därför omöjlig att helt undvika. Laktos finns även i många tabletter 
som utfyllnadsmedel. Mängden av mjölksockret överstiger här sällan ett gram och 
innebär sällan något bekymmer (7,8). 
 
Tillsatser av mjölk, mjölkprodukter och laktos används numera i en mängd olika 
livsmedel. Det är därför i praktiken omöjligt att helt undvika laktos. Hälsomässigt är 
det inte något problem, så länge mängderna är relativt små. I regel är det främst 
mjölkdrycker som ger de stora mängderna laktos och en liten minoritet vuxna 
behöver begränsa intaget (7,8). 
 
Att helt undvika mjölkprodukter på grund av deras laktosinnehåll rekommenderas 
inte av flera skäl. Mejeriprodukter är en god källa till de väsentliga näringsämnena så 
som D-vitamin, kalcium, magnesium, kalium, zink och fosfor. Kalcium och D-
vitamin har en central roll i bentillväxten hos barn och ungdomar. Kalciumbrist hos 
vuxna kan leda till benskörhet. Därför är det viktigt att äta och dricka 
mejeriprodukter i den mån man kan men att aldrig helt utesluta dem från kosten 
(7,8,36). 
 
Vid en sekundär laktosintolerans rekommenderas i första hand en utredning av 
bakomliggande orsaken och dess behandling (8).  
 
 
Metoder för klassificering av laktosintolerans i studier. 
 
 
6h-SSC – symtom skala  
 
Symtomskattningsskala där de gastrointestinala symtomen registreras varje timme 
under de första sex timmarna efter en laktosbelastning. Buksmärta och flatulens 
dokumenteras med hjälp av en rankad skala där 0 = ingen, 1 = mild, 2 = måttlig och 3 
= svår. Tiden för varje tarmtömning registreras tillsammans med fekaliernas 
konsistens: 0 = normal, 1 = lös, 2 = vattnig. Därefter multipliceras poängen med de 
olika symtomen, 1 för flatulens, 2 för magkramp och 4 för avföringskonsistens. Alla 
dokumenterade poäng summeras under de första sex timmarna och ett värde på 10 
eller högre tyder på laktosintolerans (35). 



 15 

VAS-skalan 
 
En visuell analog skala för symtomskattning där patienten får gradera sin upplevelse 
från 0 till 10 där 10 är ”värsta tänkbara smärta” (12). 
 
 
Utandningstest 
 
Utandningstest (beskriven i detalj ovan) är en enkel metod för en kvantitativ analys av 
vätekoncentrationen i utandningsluften och metoden är därför ofta använd i 
vetenskapliga studier (13). 
  



 16 

SYFTE 
 
 
Syftet med föreliggande arbete är att utvärdera effekten av probiotika vid hypolaktasi 
och laktosintolerans.  
 
 
 

MATERIAL OCH METOD 
 
 
Metoden som används i detta arbete är en kvantitativ litteraturstudie som baseras på 
artiklar erhållna genom sökning i den medicinska databasen PubMed. Sökningar till 
litteraturarbetet gjordes mellan september 2018 och februari 2019 och begränsades till 
enbart kostnadsfria publikationer. Sökorden var ”laktosintolerans– probiotika”, 
”laktosintolerans–lactobacillus”, ”laktosintolerans–yoghurt”, ”laktosintolerans”–
bifidobacterium”. De fyra sökningarna gav liknande sökresultat men sökorden 
”laktosintolerans” och ”probiotika” i kombination gav flest träffar. Samtliga titlar och 
abstract från just denna sökning lästes genom och selekterades sedan utifrån följande 
inklusionskriterier:  
 

- Kliniska och experimentella studier utförda på människor  
- Vuxna individer med diagnostiserad laktosintolerans 
- Experimentella studier värderande effekten av probiotiska preparat vid 

laktosintolerans 
 
Av 123 publikationer erhållna från sökningen ”laktosintolerans-probiotika”, 
exkluderades 115 artiklar då de inte låg inom ramen för syftet med föreliggande studie 
och/eller inte uppfyllde  ovannämnda inklusionskriterier. Abstract i de åtta kvarstående 
8 publikationerna lästes noggrant igenom och fem av dessa kliniska prövningar valdes 
ut.  
Därefter gjordes en granskning av studiernas referenslistor och ytterligare två 
vetenskapliga artiklar ansågs vara relevanta och inkluderades i arbetet. 
 
Sammanlagt inkluderades sju vetenskapliga artiklar. Figurer och tabeller som 
presenteras i föreliggande litteraturstudie har konstruerats med hjälp av de data som 
presenterats i artiklarna och är avsedda att vara ett visuellt stöd. 
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RESULTAT 
 
 
Studie 1 
 
 
Effects of yoghurt and bifidobacteria supplementation on the colonic microbiota 
in lactose-intolerant subjects (16) 
- T. He, M.G. Priebe, Y.Zhong, C.Huang, H.J.M. Harmsen, G.C. Raangs, J.-M. Antoine, G.W. Welling, 
R.J. Vonk (2007) 
 
I en kinesisk, icke-randomiserad kohortstudie från 2007 studerades effekten av 
probiotika hos elva individer med laktosintolerans. Till studien inkluderades fem 
kvinnor och sex män i åldrarna mellan 23 och 54 som fått diagnosen laktosintolerans, 
året före studiens start. Deltagarna fick genomgå ett laktosbelastningstest (25 g laktos 
löst i vatten) och därefter skatta sina symtom med hjälp av en symtomskattningsskala 
(6h-SSC). Försökspersonerna hade inte tagit antibiotika eller laxeringsmedel minst tre 
månader innan studiens start.  
 
Studien delades upp i tre perioder; bas-, supplement- respektive uppföljningsperiod. 
Den första och sista perioden varade mellan sju respektive åtta dagar medan 
supplementperioden varade i 14 dagar. Under supplementperioden fick deltagarna inta 
tre Befina© kapslar innehållande 2x108 CFU (Colony Forming Units)/kapsel  
Bifodobakterium longum, och 125 gram yoghurt berikad med Bifidobakterium 
animalis DN-173010 (cirka 108 CFU/gram av produkten) vid tre tillfällen per dag. 
Avföringsproverna samlades in för analys två gånger i bas- respektive supplement-
perioden och en gång under uppföljningsperioden. Ytterligare två laktosbelastningar 
(25 gram laktos löst i vatten) utfördes under studiens gång, varav en i slutet av 
basperioden samt en i början av uppföljningsperioden. 
 
Det totala antalet bakterier ökande statistiskt signifikant (p =0.03) under 
supplementperioden. Under uppföljningsperioden minskade antalet mikrobiotiska 
celler till sin ursprungliga mängd från basperioden medan Bifidobakterierna visade en 
tendens att öka (P=0.07) även under uppföljningsperioden. Ökningen var inte 
statistiskt säkerställd. Detta tyder på att tillskott av probiotika inte stimulerade 
tillväxten av tarmfloran på längre sikt. 
 
Hos tio av elva individer sågs förekomst av B.animalis under supplementperioden. 
Denna stam kunde inte detekteras under uppföljningsperioden, vilket i sin tur tyder på  
att stammen inte kunde kolonisera tarmen. Hos sex av elva personer sågs förekomst 
av B.longum under alla tre perioder. Tre av elva individer som saknade B.longum i 
tarmfloran vid studiens start, fick ett tillskott av bakterien under supplementperioden. 
Efter att behandlingen upphört försvann denna bakteriestam. 
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För att kunna erhålla en tydligare bild av effekter av bifidobakterierna hos dessa elva 
patienter samlades nedan data in 

• ß-galaktosidas (laktas) aktivitet före, under och efter tillskottet 
• Laktosnedbrytningsindex (LDI, Lactose Digestion Index) mätt första dagen 

före och första dagen efter tillskottet vilket ger ett mått på kapaciteten för 
nedbrytning av laktos hos individen (39). 

• Tarm-tömningshastigheten (OCTT, OroCaecal Transit Time) (min). Ett högt 
OCTT-värde  har tidigare visats vara en bidragande faktor till laktos intolerans 
(35). 

• Närvaro av diarré uppmätt enligt 6h-SSC  

Resultaten från de tre perioderna visas nedan i Tabell I. 
 
Tabell I. Jämförelse mellan de olika perioderna med avseende på ß-galaktosidas aktiviteten, 
laktosnedbrytningsindexen (LDI), tarmtömningshastigheten (OCCT) samt symtomskalan (SSC). 
Omarbetad figur från studien (16). 

 Bas-perioden Supplement-
perioden 

Uppföljnings-
perioden 

ß-galaktosidas 
(U mg ¯¹ faeces) 

 
6,4 ± 6,3 

 

 
10,6 ± 8,3‡ 

 

 
8,9 ± 9,0 

 
LDI 0,39 ± 0,14 - 0,38 ± 0,20 
OCCT (min) 81 ± 38 - 68 ± 27 
6h SSC 16,1 ± 10,0 - 7,1 ± 5,5§ 

Värden anges som medelvärde ±SD, för OCCT n=8, för övriga n=11.  LDI = Lactose Digestion Index, OCCT = 
OroCaecal Transit Time, SSC Symtom Score Chart §P= 0.01 jämfört med basperioden. ‡P=0.02 jämfört med 
basperioden 
 
ß-galaktosidas aktiviteten ökade statistiskt signifikant under perioden med 
probiotikatillskott (P =0.01) (Tabell II) Under uppföljningsperioden var aktiviteten 
något lägre, men dock fortfarande högre än i jämförelse med aktiviteten under den 
inledande perioden men skillnaden var inte statistiskt säkerställd (P=0.37). 
Enzymaktiviteten korrelerade inte med den totala mängden av Bifidobakterier (P>0.1) 
och heller inte med symtomskalan (6h-SSC) (P >0.1).  
 
Tillskott av yoghurt berikad med B.animalis samt Befina© kapslar förändrade inte LDI 
(P=0.74) vilket tyder på att enzymaktiviteten i tunntarmen inte stimulerades av 
tillskottet.  
 
Tarmtömningshastigheten förändrades inte märkbart hos åtta av elva individer före 
eller efter tillskottet med Befina©kapslar (P=0.485). 6h SSC under 
uppföljningsperioden var statistiskt signifikant lägre än under basperioden (P=0.02) 
(tabell I). Fyra av elva individer utvecklade diarré under efter laktosbelastningen i 
samband med studiens start. Ingen av dessa fyra fick senare diarré under studiens 
uppföljningsperiod. Det var bara en deltagare av de elva som fick diarré under 
uppföljningsperioden. 
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Studie 2 
 
 
A randomized trial of Lactobacillus acidophilus BG2FO4 to treat lactose 
intolerance (4) 
- John R Saltzman, Robert M Russel, Barbara Golner, Susan Barakat, Gerard E Dallal, Barry R Goldin 
(1999) 
 
I en randomiserad, icke placebokontrollerad studie med 42 laktosintoleranta individer, 
studerades effekten av Lactobacillus acidophilus, som i tidigare studier visats ha en 
hög vidhäftningsförmåga och hög ß-galaktosidasaktivitet (14). En hög 
vidhäftningsförmågan leder till att stammen har en ökad chans att överleva i tarmen. 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om överlevnaden av 
bakteriestammen L. acidophilus ytterligare kunde ökas efter en inducerad pH-ökning 
i magsäcken. Den inducerade pH-ökningen erhölls genom intag av den syrahämmande 
susbstansen omeprazol. 
 
42 självdiagnostiserade personer rekryterades till studien via reklamannonser i en 
Boston-tidning till Jean Mayer USA Department of Agriculture Human Nutrition 
Research Center vid Tufts University. Inkluderingskriterierna omfattade normal 
hematologi- och serum-albumin värden, normalfungerande lever och njurar. 
Exkluderande kriterier innefattade en tidigare historia av alkoholmissbruk, tarm- 
respektive bukspottkörtelsjukdomar behandlade med tarmkirurgi och medicinering 
med diazepam, H1-blockerare, fenazon, fenytoin, warfarin och teofyllin. 
 
För att säkerställa graden av laktosintolerans hos deltagarna, genomfördes mätning av 
vätekoncentrationen i utandningsluften med hjälp av gaskromatografi. Försöks-
personerna intog 20 g laktos löst i 100 ml vatten. Utandningsprovet togs 30 minuter 
efter laktosintaget och därefter varje timme i 4 timmar. Om utandnings-
vätekoncentrationen ökade till > 6 ppm klassificerades patienten som laktosintolerant. 
Efter varje utandningstest fick individerna bedöma och skatta eventuella symtom 
(mag/buksmärta, uppblåsthet, flatulens) enligt följande skala: 0= inga symtom, 1= 
milda-, 2 =måttliga-, och 3= svåra symtom. Avföringskonsistensen bedömdes enligt 
följande rankning: > 0 = normal eller fast, 1 = lös, och 2 = vattnig. Det totala antalet 
poäng samlades in för bestämning av symtomgraden.  
 
Av 42 personer var det bara 24 som bedömdes laktosintoleranta. Sex av dessa tog 
tillbaka sitt samtycke på grund av oro för obehag i samband med mag-tarmintubering. 
Resterande 18 deltagare (6 män och 12 kvinnor i ålder 39,7 ±4,0 år) delades 
slumpmässigt in i två grupper. Den ena gruppen fick förutom intag av L.acidophilus 
även inta 40 mg omeprazol under 7 dagar innan studiens start och fortsatte därefter 
med samma dos under hela studiens gång.  
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Första dagen fick båda grupperna genomgå en laktosbelastning (20g laktos). Ett 
utandningstest togs 30 minuter efter laktosintaget och därefter varje timme under en  
8- timmarsperiod. Under dag två inleddes intaget av en levande kultur av L.acidophilus 
(1x1010 organismer/ampull) med doseringen två gånger dagligen under 7 dagar. 
Samma dag (dag två) utfördes en mag-tarmintubering (12 timmar efter intaget av 
L.acidophilus ampullen) på tio patienter med syftet att erhålla vätskeprov från tarmen 
för påvisning av bakteriekulturen. Den sjunde dagen gjordes ytterligare en 
laktosbelastning (20g laktos) och ett utandningstest enligt tidigare koncept. Den sista 
ampullen innehållande bakteriestammen L.acidophilus intogs 12 timmar innan 
förväntat utandningstest. Efter utandningstestet ifyllde respondenterna ett 
frågeformulär över kliniska symtom.   
 
I Figur 2 och 3 nedan visas resultaten från utandningstesterna före och efter intaget av 
L.acidophilus i den omeprazolbehandlade gruppen respektive den icke- 
omeprazolbehandlade gruppen.  
 

 
Figur 2: Ett omarbetat diagram från studie som visar förhållande mellan 
utandningsvätekoncentrationen före (ljusgrå linje) och efter (mörkgrå linje) behandlingen med 
bakteriestammen L.acidophilus i den icke omeprazolbehandlade gruppen (n=10).  
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Figur 3:Ett omarbetat diagram från studie som visar förhållande mellan utandningsvätekoncentrationen 
före (ljusgrå linje) och efter (mörkgrå linje) behandlingen med L.acidophilus i omeprazolgruppen (n=8). 
 
Efter att ha mätt arean under kurvan (Figur 2) för utgångsvärdena före (126± 21 ppm/h) 
respektive efter behandlingen med L. acidophilus  BG2FO4 (140± 16 ppm/h) i den 
icke omeprazolbehandlade gruppen, fann man ingen statistiskt säkerställd skillnad (P= 
0.47) i vätekoncentrationen i utandningsluften. I den omeprazol behandlande gruppen 
var arean under kurvan vid utgångsläget (74± 11 ppm/h) och efter behandlingen (154± 
48 ppm/h), heller inte statistiskt säkerställd (P= 0.19). Vätekoncentrationen har till och 
med stigit efter kuren, se Figur 3. 
 
En sammanställning av frågeformulären gällande symtomupplevelsen redovisas i 
Tabell II. 
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Tabell II. Gastrointestinala symtom mellan grupperna före och efter laktosbelastningstestet (20g 
laktos)1. Omarbetad tabell från studien (4).  
 

 
Grupp 

Buksmärta 
(0-3) 

Uppblås-
thet  
(0-3) 

Flatulens 
(0-3) 

Tarm-
rörelse 
(0-2) 

Avförings-
konsistens 
(0-2) 

Totala 
poäng 
(0-13) 

Icke omeprazol 
gruppen (n=10) 
Före  
Efter 
 

 
 
1.0±0.2 
0.6±0.2 

 
 
1.4±0.3 
1.1±0.2 

 
 
1.9±0.3 
1.4±0.2 

 
 
0.8±0.3 
0.9±0.1 

 
 
0.8±0.4 
0.5±0.2 

 
 
5.2±0.7 
4.4±0.5 

Omeprazol 
gruppen (n=8) 
Före 
Efter 

 
 
1.2±0.4 
1.2±0.2 

 
 
1.6±0.3 
1.1±0.3 

 
 
2.1±0.2 
1.7±0.3 

 
 
1.0±0.2 
0.7±0.3 

 
 
1.4±0.2 
1.0±0 

 
 
7.0±1.1 
5.2±1.1 

Totalt (n=18) 
Före 
Efter 

 
1.1±0.2 
0.9±0.2 

 
1.5±0.2 
1.1±0.2 

 
2.0±0.2 
1.6±0.2 

 
0.9±0.2 
0.8±0.2 

 
1.2±0.2 
0.7±0.1 

 
6.1±0.7 
4.8±0.6 
 

1𝜒± SEM. Rankning av gastrointestinala symtom;  Buksmärta, Uppblåsthet, Flatulens: 0=inga symtom, 1= milda,  
2= måttliga, 3= svåra. Tarmrörelse: 0=inga, 1=  en feces, 2 = ≥ två feces. Avföringskonsistens: >0= normal till 
fast, 1=lös, 2= vattning. 
 
 
Det sågs ingen förbättring bland grupperna med avseende på gastrointestinala symtom 
före och efter behandlingen med L.acidophius BG2FO4.  
 
Proverna från magsäcken, som hade tagits från 9 patienter (6 från den icke omeprazol-
behandlade gruppen och 3 från omeprazol-gruppen), påvisade signifikant höjning av 
bakterietillväxten i övre delen av tarmen hos de som hade behandlats med omeprazol 
jämfört med de som inte hade varit det. Resultatet visar att L.acidophilus BG2FO4 
stammen kunde överleva passagen genom magtarmkanalen vid inducerad pH-
sänkning. Stammen har dock inte kunnat kolonisera i magsäcken trots pH ökningen då 
denna inte kunnat identifieras redan efter 12 timmar.  
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Studie 3 
 
 
The effect of oral supplementation with Lactobacillus reuteri or tilactase in lactose 
intolerant patients (17) 
- V. Oljetti, G. Gigante, M.Gabrielli, M.E Ainora, A. Mannocci, E.C. Lauritano, G. Gasbarrini, A. 
Gasbarrini (2010) 
 
I denna randomiserade och placebokontrollerade studie med tre parallella grupper, 
utvärderades effekten av peroralt tillskott av Lactobacillus reuteri (LR) och 
laktasenzymet tilaktas (Lactigest®, Italchimici, Pomezia, Italy) jämfört med en 
placebogrupp. 
 
Studien utfördes i Italien och till studien rekryterades 60 patienter (6 män och 54 
kvinnor i medelålder 32 ± 5 år) med laktosintolerans. Oförmåga att bryta ner laktos 
hos deltagarna bedömdes med hjälp av ett utandningstest och kliniska symtom efter 
laktosintaget. Exkluderade kriterierna var ålder <18 eller >65 år, bakteriell överväxt i 
tunntarmen (blind tarmslynga-syndromet) (mätt med hjälp av ett laktosbelastningstest 
baserad på plasmaglukosvärde) eller diagnostiserad mjölkproteinallergi.  
 
Dagen innan studiens start ombads patienterna att fasta under minst 12 timmar före 
testdagen. På testdagen genomfördes ett utandningstest. Därefter fick patienterna inta 
25 gram laktos. Mängden väte i utandningsluften efter laktosbelastningen mättes var 
30:e minut under 4 timmar. En ökning av vätekoncentrationen med > 20 ppm 
diagnosticerades som laktosintolerans. 
 
Deltagarna delades slumpmässigt in i tre grupper om vardera 20 stycken. Första 
gruppen fick inta 4 tabletter (9.000 U) av lactrasenzymet tilactase (Lacdigest®, 
Italchimici, Pomezia, Italy) 15 minuter före utandningstestet. Den andra gruppen var 
en placebo grupp som fick inta 4 sockertabletter 15 minuter före testet. Den tredje 
gruppen omfattade patienter som hade ätit 2 tabletter innehållande bakteriestammen 
Lactobacillus reuteri (4x108 CFU) under 10 dagar före utandningstestet. 
Det genomsnittliga tidsintervallet mellan studiens start och testdagen där intaget av 
enzymtillskott/sockertabletter skedde var 42 dagar (mellan 30-60 dagar). 
Under studiens gång uppmuntrades deltagarna att anteckna eventuella symtom på 
laktosintolerans så som uppblåsthet, magsmärta, flatulens och diarré. 
Svårighetsgraden bedömdes enligt en visuell analog skala (VAS) där 0 var frånvaro 
och 10 svåra symtom. 
 
Alla patienter fullföljde behandlingen och följsamheten i LR-gruppen var väldigt bra 
där mer än 95% av deltagarna tog sina tabletter enligt givna anvisningar. I tabell III 
sammanställs resultaten från utandningstesterna samt kliniska poäng mellan respektive 
grupper. Det var ingen statistiskt säkerställd skillnad i vätekoncentrationen mellan 
tilactas- (31.8±8.3 ppm), LR- (32.7±9.0 ppm) och placebo-gruppen (30.7±8.7 ppm) 
före behandlingen (p=0.76). Efter behandlingen registrerades en statistiskt signifikant 
minskning av halten väte i utandningsluften i tilactase gruppen (14.7±8 ppm) och i LR 
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gruppen (23.1±7.85 ppm) jämfört med utgångsvärden (p<0.0001). Resultaten i 
placebogruppen (31.7±8.3 ppm) förblev oförändrade efter behandlingen (p<0.0001).  
 
 
Tabell III. Sammanställning av vätekoncentrations värdena (H2) samt kliniska poäng bland populationen i 
studien. Omarbetad tabell från studien (17).  
 Tilactas grupp 

(n=20) 
LR-grupp (n=20) Placebo grupp 

(n=20) 
Ålder 32±9 33±11 32±12 
Kvinnor 18 16 17 
H2-koncentration 
(ppm) 

 
31.8±8.3 

 
32.7±9.0 

 
30.7±8.7 

Kliniska poäng 7.25±1.35 7.29±1.23 7.25±0.97 
  -Data anges som ±SD. 
 
 
I samtliga grupper var de gastrointestinala symtomen före behandlingen lika 
sinsemellan (p=0.98), se Tabell IV. I tilactase- och LR gruppen observerades en 
förbättring av de kliniska symtomen efter behandlingen jämfört med utgångsläget. I 
placebogruppen fann man ingen statistiskt säkerställd förändring i de kliniska 
symtomen (p<0.001). Under studiens gång registrerades inte några relevanta bi-
effekter i LR-gruppen. Två patienter fick mild diarré och en fick förstoppning.   
 
 
 
Tabell IV. Gastrointestinala symtom (mätt med VAS-skala 0-10) före och efter behandlingen i samtliga grupper. 
Tilactase-gruppen (n=20), LR-(L.reuteri)(n=20) gruppen samt placebo-gruppen (n=20). Omarbetad tabell från 
studien (17).  

 Uppblåsthet Magsmärta Flatulens Diarré 
Tilactase-

gruppen (före) 
8.95 ± 0.75 8.05 ± 1.05 6.05 ± 2.01 5.95 ± 1.60 

Tilactase-
gruppen (efter) 

4.00±1.97* 2.00 ±1.38* 0.25 ± 0.44* 0.20 ± 0.41* 

LR gruppen 
(före) 

9.10 ± 0.85 7.95 ± 0.82 6.00 ± 1.68 6.10 ± 1.58 

LR-gruppen 
(efter) 

6.95 ± 0.88* 6.90 ± 1.07* 3.95 ± 1.35* 2.95 ± 2.07* 

Placebo-gruppen 
(före) 

9.05 ± 0.68 7.90 ± 1.16 5.95 ± 1.27 6.10 ±0.79 

Placebo-gruppen 
(efter) 

8.95 ± 0.60 7.10 ± 0.72 5.15 ± 0.93 5.90 ± 0.85 

*statistisk signifikant 
Data anges som ±SD 
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Studie 4 
 
 
The effects of the DDS-1 strain of lactobacillus on symptomatic relief for lactose 
intolerance - a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover clinical 
trial (5) 
- Michael N. Pakdaman, Jay K. Udani, Jhanna Pamela Molina, Michael Shahani (2016) 
 
I en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad överkorsningsprövning 
(eng. crossover trial) utförd i USA från 2016, studerades effekten av DDS-1 
stammen av Lactobacillus acidophilus på laktosintoleranta individer. Patienterna 
rekryterades genom annonsering via Internet följt av telefonintervju och slutligen ett 
första fysiska mötet.  
Denna DDS-1stam av L. acidophilus upptäcktes av Dr. Khem Shahani år 1959 i 
Nebraska. Stammen har visats  överleva magsyran och kan kolonisera i tarmarna under 
en längre period (15).  
Syftet med föreliggande studie var att utvärdera huruvida DDS-1 stammen av L. 
acidophilus kan lindra mag-tarm besvären hos patienter med laktosintolerans jämfört 
med placebo. Studien var utformad som en överkorsningsprövning bestående av två 
perioder där en grupp under första perioden fick behandling och under den andra 
perioden placebo och vice versa för den andra gruppen. 
 
Till denna studie rekryterades 126 individer. Inkluderingskriterierna omfattade åldern 
mellan 18-75 år, Body Mass Index (BMI) mellan 18-35 kg/m² samt ett högt värde 10 
eller högre på 6h-symtomskalan (6h-SSC) efter en laktosbelastning (25 gram laktos). 
Individerna med tidigare historia av gastrointestinala sjukdomar så som ulcerös kolit, 
Crohn´s sjukdom, diarré eller efter en kirurgisk operation, diskvalificerades från 
studien. Efter rekryteringsprocessen blev 38 av totalt 126 patienter inkluderade i 
undersökningen. Deltagarna delades slumpmässigt in i två grupper om 18 respektive  
20 individer, se Figur 4. 11 patienter i vardera gruppen slutförde studien. Power-
beräkning var gjord, som föreslog 20 patienter per grupp. 
 
Studien genomfördes under sammanlagt 12 veckor med totalt åtta besök per individ. 
Vid första besöket, två veckor före början av undersökningen, informerades 
patienterna om reglerna för studien och de fick lämna sitt samtycke. Gruppen som 
skulle inta probiotika blev ordinerade att inta en kapsel innehållande L. acidophilus 
stammen (1x1010 CFU) varje morgon under 4 veckor, medan placebogruppen fick en 
kapsel med maltodextrin identisk till utseende och form enligt samma ordination.  
 
Före andra besöket blev deltagarna, efter att ha konsumerat en speciellt anpassad diet 
48 timmar före samt fastat 10 timmar innan besöket, genomfördes ett laktos-
belastningstest (25 gram laktos löst i vatten). Symtom rapporterades enligt 6h-
symtomskalan (SSC). Patienterna fick också genomföra ett utandningstest 60-, 120-, 
respektive 180 minuter efter laktosbelastningen.  
Vid besök 2-4 gjordes också en utvärdering av eventuella symtom och avföringsprover 
samlades in. Före besök 5 fick de patienter som stått på aktiv behandling placebo, och 
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vice versa. Patienterna fungerade alltså som sin egen kontroll. Samma undersöknings-
procedur som vid besök 2-4 genomfördes under besök 5,6,och 7.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Översikt av studiens upplägg med avseende på antalet försökspersoner (n), studiens längd, 
veckor (v) samt inklustionskriterier (5).  
 
 
Av initialt 38 patienter i studien var det bara 22 som fullföljde den. 16 deltagare varav 
7 i probiotikagruppen, hoppade av studien på grund av flytt eller dålig följsamhet.  
 
En 11 poäng skala (från 0-inga symtom till 10 -svåra symtom) användes vid 
beskattning av de kliniska symtomen (magkramper, diarré, flatulens, uppblåsthet, 
tarmljud). 
I placebogruppen registrerades en ökning av magkramper från 1.04 innan 
laktosbelastningen till 2.33 efter 6 timmar, p=0.004, mätt den 4:e behandlingsveckan.  
I probiotikagruppen registrerades efter 4 veckors behandling en signifikant säkerställd 
ökning av 6h-SSC score från 3.86 innan laktosbelastningen till 8.23 efter 6 timmar, 
(p=0.027). Hos probiotikabehandlade individer var flatulens, mätt med 6h-SSC 
symtomskala, också signifikant högre från 1.30 vid t= 0 timmar till 3.26 vid t=6 timmar 
efter (p=0.027).   
  

Inklusionskriterier: 
Ålder -18-75år 
BMI – 18-35 kg/m2 

6h-SSC >10 

Antal intagna till studien 
n=38 

Probiotikagruppen 
n=18 

Placebogruppen 
n=20 

V2 n=18 
V3 n=15 
V4 n=12 

V2 n=20 
V3 n=17 
V4 n=13 

Överkorsning 

V5 n=12 
V6 n=11 
V7 n=11 

V5 n=12 
V6 n=12 
V7 n=11 
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Efter 4 veckors behandling fann man en statistiskt signifikant skillnad mellan 
grupperna med avseende på kliniska symtom, se tabell V nedan. Diarré, magkramper 
och kräkningar minskade ( p=0.033, p=0.012 respektive  p=0.002) medan ingen 
statistiskt signifikant skillnad kunde påvisas  avseende flatulens och tarmljud efter 
överkorsningen.  
 
Utandningstesterna samt avföringsproverna blev inte analyserade fullständigt på 
grund av budgetbegränsning. Data som samlades in från utandnings- samt 
avföringstesterna visade heller inte någon statistiskt säkerställd skillnad mellan 
grupperna. 
Livskvaliteten som mättes med hjälp av ett formulär efter 4 veckors behandling 
sammanställdes i slutet av studien och inte heller detta visade någon större skillnad 
mellan grupperna.  
 
Tabell V. Sammanställning av kliniska symtom (mätt med 6-h SSC symtomskala) hos probiotika- vs. placebo 
gruppen erhållna i fjärde behandlingsveckan. Omarbetad tabell från studien (5). 
Symtom Grupp n Medelvärde SD SE p-värde 
Diarré Probiotika 

Placebo  
147 
147 

1.34 
1.69 

2.462 
2.558 

0.203 
0.211 

0.033* 

Magkramp Probiotika 
Placebo  

147 
147 

1.96 
2.39 

2.341 
2.188 

0.193 
0.180 

0.012* 

Kräkningar Probiotika  
Placebo 

147 
147 

0.08 
0.36 

0.379 
0.936 

0.031 
0.077 

0.0002** 

Tarmljud Probiotika 
Placebo 

147 
147 

2.76 
2.86 

2.536 
2.497 

0.209 
0.206 

0.589 

Flatulens Probiotika  
Placebo 

148 
148 

3.16 
3.21 

2.873 
2.699 

0.236 
0.222 

0.770 

Totalt Probiotika  
Placebo 

147 
147 

9.28 
10.51 

9.202 
9.327 

0.759 
0.769 

0.037* 

*statistiskt signifikant (p < 0.05), **statistiskt signifikant (p>0.01),n=antar prover, SD- standardavvikelse, SE- 
Standardsfel 
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Studie 5 
 
 
Improvement of Lactose Digestion in Humans by Ingestion of Unfermented Milk 
Containing Bifidobacterium longum (19) 
- Tianan Jiang, Azlin Mustapha, Dennis A. Savaiano (1996) 
 
I en randomiserad och dubbelblind amerikansk studie studerades vilken effekt intag 
av opastöriserad mjölk berikad med stammar av Bifidobacterium longum har på 
laktosnedbrytningen hos  laktosintoleranta individer.  
 
I studien deltog 15 personer, sju män och åtta kvinnor i åldrarna mellan 24 till 42 år. 
Individerna inkluderades till studien om de efter en laktosbelastning (16 g laktos i 400 
ml mjölk) och ett utandningstest hade en utandningsvätekoncentration som var högre 
än 20 ppm. Deltagarna hade inga gastrointestinala sjukdomar och hade heller inte 
behandlats med mediciner två månader före och under studiens gång.  
 
Syftet med föreliggande studie var att analysera vikten av bakteriens ursprung, samt 
tillväxtmiljö på ß-galaktosidasaktivitet och bakteriestammens känslighet för magsyra.  
 
Fyra måltider förbereddes för utvärdering: 

• 400 ml mellanmjölk innehållande 2% fett (kontrollmjölken) 
• 400 ml mellanmjölk (2% fett) berikad med B. longum, B6-mjölk, odlad i en m-

MRS buljong innehållande endast laktos som näringskälla 
• 400 ml mjölk (2% fett) berikad med B. longum (Com-B6), från en frusen 

koncentrerad kultur, odlat i en buljong med laktos och glukos som näringskälla 
• 400 ml mjölk (2% fett) berikad med B. longum ATCC15708, odlat och skördad 

från en m-MRS buljong med laktos som näringskälla 
 
Varje individ fungerade som sin egen kontroll och var och en fick inta respektive 
måltid med minimum tre dagars mellanrum. En symtomskattning gjordes efter varje 
timme under åtta timmar efter mjölkkonsumtionen. Symtomskalan omfattande 
buksmärta, uppblåsthet, tarmljud, diarré, flatulens och skattades : 0= inga symtom, 1= 
lite besvär, 2= lindriga symtom, 3= måttliga symtom, 4= måttligt svara symtom, 5= 
svåra symtom. Förekomst av diarré övervakades under ytterligare 24 timmar efter 
mjölkintaget. Skattning av avföringskonsistensen registrerades enligt följande 
klassificering: 5= helt lös, 4=lös, oformad, 3= halv-formad, 2= formad men mjuk, 1= 
formad och något hård, 0= hård. Graden av flatulens bedömdes genom en uppskattning 
av antalet gasutsläpp över en 8-timmars period.  
 
Utandningstester genomfördes för att mäta vätekoncentrationen i utandningsluften, 
hos alla deltagarna varje timme under 8 timmar, efter respektive intag. Deltagarna 
ombads att fasta över natten (minst 12 timmar) dagen innan mjölkintaget. Det var 
enbart tillåtet att dricka vatten eller svart te under de åtta timmar som provtagningarna 
skedde.  
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Alla 15 personer som inkluderades i studien fullföljde behandlingen. Resultat från 
utandningstesterna för samtliga deltagarna visas i Figur 5. Skillnaderna i 
vätekoncentrationen varierade som mest mellan 2:a och 4:e timmen. 
Vätekoncentrationen efter intaget av B. longum B6 (39 ppm) jämfört med intaget av 
kontroll mjölken (71 ppm) var betydligt lägre. En minskning av vätekoncentrationen 
bedömdes inträffa efter intaget av B. longum ATTC15708 (73 ppm) i jämförelse med 
kontrollmjölken (90 ppm) (P= 0.023) men koncentrationen bedömdes fortfarande som 
hög i jämförelse med B. longum B6 (56 ppm) (P=0.034).  
 
 
 

 
Figur 5: En omarbetad figur från studien som schematiskt visar vätekoncentrationen i utandningsluften 
mätt per timme efter konsumtionen av kontrollmjölken(+), mjölken berikad med B.longum B6 (•),  
mjölken berikad med B.longum ATTC15708 (�). Dessa bakteriestammar var odlade med enbart laktos 
som näringskälla. Mjölk berikad med B.longum (Δ). Bakteriestammen var odlad med laktos och glukos 
som näringskälla (19). 
 
Förtäringen av mjölken som innehöll B.longum gav mindre flatulens jämfört med 
kontroll mjölken (P<0.034), se tabell VI. Man fann inga statistiskt säkerställda 
skillnader bland de övriga symtomen buksmärta, uppblåsthet, tarmljud eller diarré.  
 
 
Tabell VI.  Sammanställning av resultaten av de kliniska symtomen efter intaget av respektive mjölk. (n=15) 
Omarbetad tabell från studien). Värderna som presenteras är summan av poäng som redovisats från 
symtomskattningsskalan (19. 
 

 Buksmärta Flatulens Tarmljud Diarré 
 			𝝌         SEM 			𝝌         SEM 				𝝌         SEM 				𝝌	           SEM 
Kontroll2 7.0          1.8 9.2          1.9   9.7          2.0 1.7             0.5 
B6 mjölk 5.6          1.8 7.0a         1.7   8.8          2.2 1.8             0.6 
Com. B6 3.8          1.5 13.2        2.1   8.3          1.7 2.7             1.0 
15708 mjölk 4.4          2.0 11.8        2.0   9.6          1.9 2.2             0.6 

a	skillnad i jämförelse med kontollmjölken (P< 0.034) 
2Kontrollmjölken=400 ml av mellanmjölken (2% fett), B6 mjölk=400 ml av mellanmjölk berikad med B.longum B6 odlat i laktos. 
Com. B6=400 ml av mellanmjlken berikad med B.longum odlad i laktos och glukos. 15708= 400 ml av mellanmjölk berikad med 
B.longum 15708 odlad i laktos. SEM -medelvärdets standardavikelse  
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Studie 6 

 
 
Failure to improve parameters of lactose maldigestion using the multiprobiotic 
product VSL3 in lactose maldigesters (6) 
- Rose Yesovitch, Albert Cohen, Andrew Szalagyi (2004) 
 
I en liten pilotstudie (n=10) från Kanada, utvärderades effekten av en multiprobiotisk 
produkt på individer med nedsatt laktosnedbrytningsförmåga.  
 
Probiotikaprodukten VSL3 innehåller fyra olika Lactobacillus stammar: L. casei, L. 
plantarum, L. acidophilus, L. bulgaricus, tre stammar av Bifidobakterium (B. longum, 
B. breve, B. infantis) och en stam av Streptococcus salivarius. Dessa stammar testades 
på tio försökspersoner. Fyra män och sex kvinnor med olika etnicitet ( i åldrarna 
mellan 24 till 66 år) delades upp i två grupper om fem personer i varje grupp. Första 
gruppen intog 1 gram (450x109) och den andra gruppen 4 gram (4x450x109) av VSL3 
produkten dagligen. 
 
På första testdagen gjordes en laktosbelastning där deltagarna fick dricka en lösning 
innehållande 50 gram laktos. Därefter genomfördes ett utandningstest var 30:e minut 
under 4,5 timmar, för bestämning av vätekoncentrationen i utandningsluften. Symtom 
på flatulens, uppblåsthet, magkramper och diarré skattades enligt följande skala: 1= 
mild, 2=måttlig och 3=svår. Symtomen registrerades var 30:e minut. Efter 17:e dagen 
upprepades försöket enligt samma rutin; en laktosbelastning (50 g laktos) och med 
efterföljande utandningstest samt en symtombedömning enligt samma 
symtomskattningsskala. 
  
I Tabell VII nedan visas resultat från utandningstesterna (vätekoncentration mätt i 
ppm) samt resultat från symtomskattningsskalan (SSC) för båda grupperna. Samtliga 
tio intagna fullföljde studien. Ingen statistiskt säkerställd skillnad kunde påvisas i de 
respektive grupperna med avseende på vätekoncentrationen eller de gastrointestinala 
symtomen. 
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Tabell VII. Väteutandningsresultat från testtillfälle 1 (test1) och 2 (test2) mätt i ppm samt resultat i 
symtomskattning (ss) från båda grupperna, låg dos VSL3-gruppen (patient 1-5) respektive hög dos 
VSL3-gruppen (patient 6-10) (6). 

Patient Kön Ålder Test 1 (H2) Test 1 (ss) Test 2 (H2) Test 2 (ss) 
1 K 25 272 16 172 14 
2 M 40 282 14 480 35 
3 K 45 256 35 245 32 
4 M 24 292 63 152 70 
5 M 34 297 31 461 6 
±SEM   279.8±7.4 31.8±8.8 302±70.6 31.4±11.1 
6 K 53 307 13 429 33 
7 K 32 192 25 313 21 
8 K 42 274 21 446 29 
9 K 61 597 67 682 50 
10 M 66 245 10 139 10 
±SEM   323±71 27.2±10.3 401±88.9 28.6±6.6 

SEM -medelvärdets standardavikelse 
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Studie 7  
 
 
Improvement of Lactose Digestion by Humans Following Ingestion of 
Unfermented Acidophilus Milk: Influence of Bile Sensitivity, Lactose Transport, 
and Acid Tolerance of Lactobacillus acidophilus (18) 
-Azlin Mustapha, Tianan Jiang, Dennis A. Savaiano (1997) 
 
I en randomiserad och dubbelblind amerikansk studie från 1997, utvärderades effekten 
av fyra olika stammar av Lactobacillus acidophilus med avseende på ß-
galaktosidasaktivitet, laktostransport samt känslighet för gallsalter, hos 11 laktos-
intoleranta individer.  
 
Fyra olika stammar av L. acidophilus (ATCC4356, B, E samt N1) odlades i en 
modifierad MRS buljong med laktos som enda kolhydratkälla i 37°C i 18h före 
experimentet. Därefter förbereddes fyra mjölkprover. Varje prov rymde 400 ml ojäst, 
fettreducerad (2%fett) mjölk berikad med någon av de fyra stammarna. Antalet 
bakterieceller per milliliter mjölk varierade mellan 8x108 och 10x108.  Kontrollmjölken 
innehöll 2% fett.  
 
Elva friska individer (sex män och fem kvinnor) i åldrarna mellan 25 och 42, gav sitt 
samtycke till att delta i studien. Individerna diagnostiserades som laktosintoleranta 
efter ett laktosbelastningstest (18 g laktos i 400 ml mjölk) med efterföljande 
utandningstest som visade på en vätekoncentration >20 ppm. Ingen av deltagarna led 
av gastrointestinala sjukdomar och hade heller inte intagit antibiotika tre månader före 
eller under studiens gång. 
 
Individerna ombads fasta över natten (minst 12 h) före varje testdag. Ett mjölkprov 
gavs per testdag åtskilda med minst tre dagars mellanrum mellan testtillfällena. Varje 
deltagare utgjorde sin egen kontroll. Vätekoncentrationen i utandningsluften mättes 
varje timme under åtta timmar. Det var enbart vatten som var tillåtet att inta under de 
åtta timmarna. Närvaro av symtom på flatulens, uppblåsthet, tarmljud samt diarré, 
skattades en gång per timme, enligt följande skala: 0= inga symtom till 5=svåra 
symtom. Avföringskonsistens samt tarmrörelser övervakades och registrerades i 24 
timmar efter mjölkintaget.  
 
Samtliga elva personer fullföljde studien. Vätekoncentrationen mätt från 1h till 8h, för 
samtliga deltagare som intagit de acidophilusberikade mjölkproverna (ATCC4356, B, 
E, N1) samt kontrollmjölken, summerades och visas i Figur 6. Den totala 
väteutandningskoncentrationen av stammarna acidophilus B, N1 samt E var 
signifikant lägre (P<0.05) jämfört med kontrollmjölken. Förtäringen av mjölk med 
acidophilus 4356 kulturen resulterade inte i någon statistiskt säkerställd skillnad 
jämfört med kontrollmjölken.  
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Poängen på den femgradiga skalan summerades för de första åtta timmarna efter intag 
av kontrollmjölken och respektive mjölkprover och en statistisk analys genomfördes. 
Förtäring av mjölken innehållande acidophilus N1 (6.87) resulterade i en statistiskt 
säkerställt lägre förekomst av flatulens jämfört med kontrollmjölken (9.93) (P<0.05). 
En minskad uppblåsthet registrerades efter intaget av acidophilus E (4.57) jämfört med 
kontrollmjölken (7.44) (P<0.05). Diarré minskade efter intaget av mjölkproverna med 
acidophilus B (0.46) och N1 (1.08) i jämförelse med kontrollmjölken (2.69). Inga 
signifikanta skillnader kunde detekteras avseende förändring i tarmljudsupplevelsen 
efter förtäring av något av de olika mjölkproverna.  
 
 

 
Figur 6: Förändringen av vätekoncentrationen (ppm) i utandningsluften över tid (h) efter konsumtionen 
av kontrollmjölken (＋),  acidophilus 4356 (●), acidophilus B (▲) ,acidophilus E(◆) , acidophilus N1 
(■) , hos samtliga elva deltagare. Omarbetat diagram från studien (18). 
 
 
Föreliggande studie utvärderade även ß-galaktosidasaktiviteten i närvaro av gallsalter, 
laktostransportförmågan samt syratoleransen hos samtliga fyra stammar av L. 
acidophulis. Resultaten från dessa analyser uppvisade att stammen L. acidophilus 
ATCC4356 var känsligast för salterna men kunde ackumulera intracellulärt mest 
laktos (70mM). L. acidophilus N1 stammen visade sig ha lägst ß-galaktosidasaktivitet 
och laktostransportförmågan men stammen visade högst syratolerans och var därmed 
mest tålig i pH 1.0 (efter > 2h) Dessutom var kulturen N1 effektivast med avseende på 
laktosnedbrytning och symtomlindring hos laktosintoleranta (P< 0.05).     
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Sammanställning av studiernas resultat 
 
 
Litteraturstudiens resultat sammanställdes utifrån sju vetenskapliga studier som 
undersökt effekten av probiotiska bakteriestammar på laktosnedbrytning hos 
laktosintoleranta individer. I tabell VIII nedan sammanfattas dessa med informationen 
om studiens syfte, design, antal deltagare, studiens längd samt resultat.  
 
 
 
 
Tabell VIII Sammanställning av studierna. 
   

Syfte & Design 
 
 

 
Patienter 

 

 
Resultat 

1. T. He et 
al. 2007 

Utvärdering av effekter 
av 2 veckors tillägg 
med kapslar 
innehållande B.longum 
och yoghurt berikad 
med B.animalis, hos 
laktosintoleranta 
individer. Uppdelning i 
tre perioder: bas-, 
supplement- resp. 
uppföljningsperioden.  
Icke-randomiserad 
kohortstudie. 
 

11 patienter (fem 
kvinnor och sex 
män) inkluderades. 
Ett 
laktosbelastningstes
t samt en 
symtomskattningska
la (6h-SSC) 
användes för 
diagnostisering av 
graden av 
laktosintolerans. 
3 kapslar med 
B.longum (2x108 
CFU/kapsel) samt 
125g yoghurt (108 
CFU/gram) i 14 
dagar 

Ökad mängd 
Bifodobakterier samt ökad 
ß-galaktosidas aktivitet 
under supplementperioden.  
4 av 11 patienter utvecklade 
diarré efter 
laktosbelastningstestet i bas-
perioden men ingen fick det 
under uppföljningsperioden.  

2.  J.R 
Saltzma
n et al. 
1999 

Utvärdering av effekter 
vid intaget av 
L.acidophilus hos 
laktosintoleranta 
individer samt 
stammens 
överlevnadsförmåga 
vid inducerad pH-
ökning i magsäcken.  
Randomiserad, icke 
placebokontrollerad  
klinisk prövning. 

24 patienter 
inkluderades var av 
6 hoppade av vid 
starten. 18 stycken 
delades upp i två 
grupper. Grupp 1 
tillägg med 
L.acidophilus (1010 
organismer/ampull, 
2ggr dagligen i 7 
dagar medan grupp 
2 fick förutom 
probiotikan inta 
omeprazol 
(40mg/dag) 
Studiens längd 1 
vecka.  

Varken i grupp 1 eller 2  har 
man kunnat påvisa någon 
gynnsam effekt  med 
avseende på 
vätekoncentrationen i 
utandningsluften och de 
gastrointestinala symtomen. 
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3.  V. 
Oljetti et 
al. 2010 

Utvärdering av effekter 
av peroralt tillskott av 
L.reuteri och 
laktasenzymet tilaktas 
hos laktosintoleranta 
personer. 
Randomiserad, 
placebokontrollerad 
klinisk prövning. 

60 deltagare delades 
upp i tre grupper om 
20 stycken i varje. 
Grupp 1 fick inta 
laktasenzymet 
(9000U) , grupp 2 
var en placebogrupp 
som fick inta 
sockertabletter och 
grupp 3 fick 
tillskottet med 
L.reuteri 
(4x108CFU) i 10 
dagar. 

Minskning av 
vätekoncentrationen i 
utandningsluften 
registrerades i grupp 1 och 3 
medan i placebogruppen 
kunde ingen förändring 
registreras efter 
behandlingen. En minskning 
av de gastrointestinala 
symtomen registrerades i 
grupperna behandlade med 
enzymtillskotet samt 
probiotikan. 

4. M. N. 
Pakdam
an et al. 
2016  

Utvärdering av effekten 
av L.asidophilus (DDS-
1 stammen) hos 
laktosintoleranta 
indivier.  
Randomiserad, 
dubbelblind, 
placebokontrollerad 
överkorsningsprövning.  

38 stycken intagna, 
individerna delades 
upp i två grupper, 
probiotikagruppen 
(1010CFU/dagligen i 
4 veckor) samt 
placebogruppen. En 
överkorsning 
gjordes efter fjärde 
vecka. Studiens 
längd 12 veckor. 22 
av 38 fullföljde 
studien.  

En ökning av magkramper 
mätt fram till fjärde veckan  
registrerades i 
placebogruppen medan i 
probiotikagruppen  
registrerades en ökning av 
flatulens efter den fjärde 
veckan.  

5. T. Jiang 
et al. 
1996 

Utvärdering av 
pastöriserad mjölk 
berikad med olika 
stammar av B.longum 
hos laktosintoleranta 
personer. Analys av 
vikten av bakteriens 
ursprung, tillväxtmiljö 
och lagring på 
laktosnebrytningsförmå
ga och syrakänslighet.  
En randomiserad, 
dubbelblind samt 
placebokontrollerad 
studie. 

15 personer 
inkluderades (sju 
män och åtta 
kvinnor) 
Varje individ 
fungerade som sin 
egen kontrol och 
individerna fick 
förtäras fyra 
måltider berikade 
med olika stammar 
B.longum med 
minimum tre dagar 
emellan. Studiens 
längd 2 veckor.  

En minskning av flatulens 
registrerades  hos patienter 
som intog mjölken 
innehållande B.longum 
jämfört med 
kontrollmjölken.  Ingen 
förbättring av de andra 
symtomen. 
Vätekoncentrationen i 
utandningsluften var lägre 
efter intaget av B.longum B6 
jämfört med 
kontrollmjölken. 
  

6. R. 
Yesovitc
h et al. 
2004 

Utvärdering av effekter 
av en multiprobiotisk 
produkt (VSL3) 
innehållande olika 
stammar av 
Lactobacillus, 
Bifodobakterier samt 
en stam av 
Streptococcus 
salivarius.  
Pilotstudie. 

10 försökspersoner 
fyra män och sex 
kvinnor) delades 
upp i två grupper. 
Grupp 1 intog 1 
gram (450x109) och 
grupp 2 intog 4 
gram 
(4x450x109)/dag av 
VSL3 produkten. 
Studiens längd 
2veckor och 3 
dagar.  

Ingen förbättring kunde 
påvisas med avseende på 
vätekoncentrationen eller de 
gastrointestinala symtomen 
hos samtliga grupper.  
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7. A. 
Mustaph
a et al. 
1997 

Utvärdering av effekten 
av olika stammar av 
L.acidophilus hos 
laktosintoleranta 
individer.  
En randomiserad, 
dubbelblind, 
placebokontrollerad  
klinisk prövning. 

11 individer (sex 
män och fem 
kvinnor). 
Deltagarna 
fungerade som sina 
egna kontroller där 
varje individ fick 
förtära fyra måltider 
berikade med olika 
stammar 
L.acidophilus, med 
minst tre dagar 
emellan.  
Studien varade i 2 
veckor. 

Väteutandningskoncentratio
nen av samtliga stammar var 
lägre jämfört med 
kontrollmjölken. En minskad 
flatulens registrerades efter 
intaget av L.acidophilus N1 i 
jämförelse med 
kontrollmjölken. En 
minskning av diarré kunde 
påvisas efter förtäringen av 
L.acidophilus B och N1. 
N1 stammen visade sig vara 
effektivast med avseende på 
laktosnedbrytningsförmåga 
och symtomlindring hos 
laktosintoleranta.  

 
 
Fyra av studierna (studie 3,4,5 och 7), var randomiserade, dubbelblinda och 
placebokontrollerade kliniska prövningar. I studierna med undantag av studie 3 (17) 
som även jämförde effekten av enzymtillskott (laktas), användes probiotika som en 
enda behandling vid laktosintolerans. Metoden som användes vid bestämning av 
graden av intolerans i studierna, var ett utandningstest som numera är den vanligaste 
metoden vid diagnostisering av hypolaktasi  och laktosintolerans (8). 
 
Antalet deltagare varierade i de sju kliniska prövningarna, allt från 10 (Studie 6) till 
60 (studie 3) individer. Probiotiska stammar som användes i försöken var olika 
stammar från Lactobacillus- (L. acidophilus, L. reuteri) och Bifidobakteriefamiljen (B. 
longum, B. animalis). Tre studier (studie 2, 4 och 7) utvärderade effekten av L. 
acidophilus medan effekten av B. longum studerades i två andra studier (Studie 1 och 
5). Stammen L. reuteri användes i en klinisk studie (studie 3) medan en kombination 
av både Lactobacillus och Bifidobacterium stammar utvärderades i studie 6. 
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Effekter av probiotika på laktosintolerans- sammanställning från 
utandningstesterna 
 
I fem av sju (Studie 1,2,3,5 och 7) artiklar diagnosticerades laktosintolerans hos 
deltagarna med hjälp av ett utandningstest där mängden väte i utandningsluften mättes 
före och efter ett laktosbelastningstest. Mängden laktos vid belastningstesterna 
varierade i de olika studierna från 16 gram ( Studie 5) till 50 gram ( Studie 6).  
Mängden väte i utandningsluften mättes vanligen var 30:e eller var timme i fyra 
respektive åtta timmar. Samtliga patienter ombads att hålla 12 timmars fasta före varje 
laktosbelastning. I två studier (Studie 1 och 4) ställdes diagnosen utifrån en 
symtomskattningsskala (6h-SSC) efter ett laktosbelastningstest. 
 
Mängden väte i utandningsluften efter probiotikatillskott undersöktes i fem studier 
varav tre (Studie 3,5 och 7) påvisade en statistiskt säkerställd minskning medan övriga 
två (Studie 2 och 6) inte kunde påvisa någon skillnad. En minskad vätekoncentration 
i utandningsluften efter intag av L. reuteri och B. longum tyder på att dessa stammar 
är mer effektiva på att spjälka laktos, i jämförelse med de andra stammarna. I studie 2, 
där effekten av L. acidophilus BG2FO4 testades på nio frivilliga laktosintoleranta, 
ökade dessvärre mängden väte efter intaget av probiotikan.    
   
 
Effekter av probiotika på laktosintolerans- sammanställning från 
symtomskattningsskalorna 
 
En symtomskattningskala (6h-SSC) användes i samtliga sju studier för utvärdering av 
probiotikas effekter vid laktosintolerans. Fyra prövningar (Studie 1,3,5 och 7) kunde 
påvisa en minskning av symtomen efter behandling med probiotika. I studien av T.He 
et al. (Studie 1) där symtomskattningskala användes före, under och efter en avslutad 
probiotikakur, redovisades en statistiskt säkerställd minskning av symtomen efter den 
avslutade kuren. I studien av Yesovitch et al. (Studie 6) där effekten av en sammansatt 
produkt innehållande flera olika stammar prövades, kunde man tyvärr inte påvisa 
någon signifikant skillnad med avseende på gastrointestinala symtom. Behandling 
med stammarna L. acidophilus, B. longum och B. animalis gav signifikant mindre 
magbesvär som flatulens och diarré. 
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DISKUSSION 
 
 
Metoddiskussion 
 
Detta arbete utfördes som en allmän litteraturstudie som kan vara en användbar metod 
för att få en översikt av kunskapsläget inom ett visst område (20).  
 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka vilka effekter som probiotika 
har vid hypolaktasi och laktosintolerans. Vetenskapliga artiklarna erhölls från endast 
en databas, PubMed. PubMed innehåller ett stort antal vetenskapliga publikationer 
inom olika medicinska områden men eftersom sökningarna begränsades bara till en 
databas, kan denna litteraturstudie ha gått miste om en viktig information som inte 
publicerades i andra databaser. Insamlingsdata kunde då blivit större. Dessutom 
begränsades urvalet till kostnadsfria publikationer vilket i sin tur medförde att antalet 
potentiellt relevanta och intressanta studier inte kunde tagits med på grund av avgiften.  
Urvalet av artiklarna gjordes i databasen med fyra sökningar. Samtliga fyra gav 
liknande sökresultat och sökningen ”laktosintolerans-probiotika” gav flest antal 
studier som i sin tur bedömdes vara mest intressanta för detta litteraturarbete. En 
manuell sökning av referenslistorna i de vetenskapliga artiklarna gav ytterligare två 
relevanta studier som togs med i arbetet.   
 
Den äldsta studien som har tagits med i arbetet är från 1996 (19) och den senaste är 
från 2016 (5). Forskning inom detta område som är äldre än 3-5år anses inte vara helt 
aktuell (20), men för att inte gå miste om en viktig information, gjordes ingen 
årtalsbegränsning.  
 
Under sökprocessen av vetenskapliga artiklar, påträffades även studier som 
utvärderade effekten av probiotiska stammar hos laktosintoleranta barn och individer 
med irriterad/känslig tjocktarm (IBS). Om inklusionskriterierna hade omfattat barn 
och personer med känslig tarm, kunde detta möjligen ha gett arbetet fler antal 
vetenskapliga studier att analysera. I sådant fall hade syftet fått ändras till vilka effekter 
har probiotika vid mag-tarm problem. Symtom vid IBS påminner mycket om symtom 
vid laktosintolerans (8), men de två tillstånden har olika bakomliggande orsaker och 
därmed olika behandlingsmetoder. Därför begränsades frågeställningen till vuxna med 
laktosintolerans då den primära typen av laktosintolerans är vanligast förekommande 
(70-80 procent) bland den vuxna världsbefolkningen. 
 
Något som kan ses som en styrka i föreliggande litteraturstudie är att fyra av de 
inkluderade artiklarna (Studie 3,4,5 och 7) redogjorde för kliniska studier 
kontrollerade mot placebo. Tre studier ( Studie 4,5 och 7) var dubbelblinda vilket i sin 
tur anses eliminera många subjektiva förväntanseffekter och redogöra för mer 
trovärdiga resultat (20).  
 
 
 



 39 

Resultatdiskussion 
 
Redan i slutet av 1800-talet förklarades de positiva hälsoeffekterna av vissa 
probiotiska stammar på den mikrobiologiska balansen i tarmen (1). Eli Metchnikoff 
vid Pasteur-institutet i Paris 1908, var den som studerade effekten av Lactobacillus 
bulgaricus, som dessvärre då visade sig vara en dålig probiotisk bakterie. Intresset för 
vidare forskning kring probiotikas effekter har fortsatt att växa sedan dess (1). I samma 
takt som den unga mikrobiologin växte, utvecklades även nya metoder för detektering 
och klassificering av probiotiska bakterier. Det ledde till att flera nya studier kunde 
genomföras i syfte att utvärdera effekterna av probiotika (1). 
 
Idag finns det vetenskapligt stöd för att vissa probiotiska stammar kan ha goda effekter 
vid behandling av olika mag-tarm sjukdomar. I den välkända medicinska tidskriften 
British Medical Journal publicerades en metaanalys som visade att de patienter som 
fick aktiv behandling med laktobaciller hade i genomsnitt 66 procent lägre risk att 
drabbas av antibiotikautlösta diarréer jämfört med dem som fick placebo (21). En 
annan metaanalys (22) visade liknande resultat. Probiotika har även i ett antal 
placebokontrollerade studier visats ha en gynnsam effekt vid förebyggande och 
behandlande åtgärder vid turistdiarré (23).  
  
Irritabel tjocktarm (IBS; eng. Irritabel Bowel Syndrome) är ett vanligt förekommande 
tillstånd där cirka 10 -20 procent av den vuxna befolkningen drabbas (24). Studier som 
gjort i syfte att påvisa effekterna av probiotiska bakterier på individer med IBS, visade 
på en  hel del fördelar och en statistiskt signifikant förbättring av symtomen 
(25,26,27,28). Uppkomst av magsår behandlas vanligtvis med en kombination av 
syrahämmare och två antibiotika. I 10-20 procent är detta inte tillräckligt effektivt att 
slå ut magsårsbakterien då sjukdomen har tendens att komma tillbaka. Probiotika som 
ett tillägg vid behandling av magsår gav positiva resultat i några placebokontrollerade 
studier (29,30,31,32). 
 
Det finns ytterligare stöd för probiotika och dess positiva effekter vid behandling av 
en rad andra mag-tarm sjukdomar så som Crohn´s sjukdom och ulcerös kolit. Studierna 
visade att en del probiotiska stammar kan ha förebyggande och terapeutiska effekter 
på tillstånden (33,34).  
 
Syftet med denna allmänna litteraturstudie var att utvärdera effekter av probiotika vid 
hypolaktasi och laktosintolerans. Effekter av probiotiska stammar granskades i sju 
vetenskapliga artiklar där probiotika användes som ett enda behandlingsalternativ 
förutom en studie (Studie 3) som även studerade effekten av enzymtillskottet hos 
laktosintoleranta individer. Resultaten från samtliga studierna visar varierande effekter 
av probiotiska stammar med avseende på vätekoncentrationen i utandningsluften och 
de gastrointestinala symtomen.  
 
I fyra av sju studier (Studie 1,3,5 och 7) redovisade författarna statistiskt signifikant 
skillnad hos någon eller några av de variabler som studerades. 
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I tre andra studier (Studie 2,4 och 6) kunde inte forskarna redovisa någon skillnad 
mellan grupperna i behandling med probiotikan.  
 
Lactobacillus acidophilus studerades i tre studier (Studie 2,4 och 7) varav det i två 
(studie 2 och 4) inte kunde visas någon statistiskt säkerställd skillnad i reduktionen av 
mängden väte i utandningsluften och inte heller en minskning av de gastrointestinala 
symtomen. L. acidophilus har i tidigare försök uppvisat en hög ß-galaktosidasaktivitet 
och intestinal vidhäftningsförmåga (14), men det har dessvärre inte kunnat påvisas 
samma egenskaper i dessa två studier (Studie 2 och 4). En något äldre studie av 
Mustapha et al. (18) studerade effekten av olika L. acidophilus stammar hos 
laktosintoleranta patienter. Författarna kom fram till att en hög ß-galaktosidasaktivitet 
och ökad överlevnadsförmåga inte var begränsade faktorer som var avgörande för en 
förbättrad laktosspjälkning. Mustaphas försök visade snarare att L. acidophilus 
stammar med lägre ß-galaktosidasaktivitet, uppvisade en statistiskt signifikant 
reduktion av den totala vätemängden i utandningsluften samt symtom så som flatulens 
och diarré.  
 
Variationerna mellan olika probiotiska stammar, koncentration, odlingssätt och 
lagring kan vara anledningen till olika resultat i studier med L. acidophilus.  
 
I studien (Studie 4) där effekten av L. acidophilus stammen undersöktes i en 
placebokontrollerad prövning där patienten var sin egen kontroll (”cross over study”), 
sågs ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna avseende de kliniska 
symtomen förrän efter 4 veckors behandling då diarré, magkramper och kräkningarna 
minskat. Samma effekt uppnåddes dock inte för de andra två symtomen, flatulens och 
tarmljud. Dock var det en stor andel deltagare som drogs sig ur studien. Av de 38 
inkluderade fullföljde bara 22 individer hela studien vilket tyder på att man har haft en 
dålig uppföljning av patienterna. 
 
En sak som kan anses vara diskutabel utifrån etisk synpunkt angående denna studie är 
att studiens resultat inte kunde analyserats fullständigt på grund av budget-
begränsningar. Studier som inte faller under läkemedelslagsstiftningen (som t ex 
probiotika som klassificeras som livsmedel) behöver inte etiska tillstånd och undgår 
därmed de höga krav som ställs på kliniska studier. Bland annat finns där krav på att 
studiens finansiering är säkerställd, vilket sannolikt är orsaken till ovanstående 
problem.  
 
I studie 3 visade man att behandling med enzymet tilactase var överlägsen vid både 
sänkning av halten väte i utandningsluften och minskning av de kliniska symtomen, 
jämfört med behandling med L. reuteri (p<0.01). Det är inte konstigt då man i detta 
fall boostar kroppen med tillskott av enzymet laktas som har direkt effekt på 
laktosnedbrytningen i tarmen. Behandling med L. reuteri visade sig vara mer effektiv 
med avseende på vätekoncentrationen och de kliniska symtomen, jämfört med placebo 
(p<0.01). Det är ett bra resultat som tyder på att stammen har en viss effekt på 
laktosnedbrytning och lindring av symtom hos laktosintoleranta.  
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Författarna hoppades på att behandlingen med probiotikatillskott skulle vara lika 
effektiv som behandling med enzymtillskottet. Anledning till detta kan vara att 
mängden av enzymet laktas varierar hos olika individer med nedsatt laktasproduktion 
och den adekvata dosen är därmed svår att fastställa. Den korta behandlingstiden (10 
dagar) kunde också påverka koloniseringen av bakteriestammen negativt då 
mikroorganismerna behöver tid för att fästa och tillväxa. Författarna menar att fler 
studier måste genomföras för att noggrannare kunna bestämma den adekvata dosen av 
probiotika samt den fördelaktiga varaktigheten av behandlingen.  
 
Effekten av Bifidobacterium longum studerades i två kliniska prövningar (Studie 1 och 
5), där båda studierna uppvisade en minskning av gastrointestinala symtom. I en studie 
av T. Jiang et al. (19) utvärderades samband mellan probiotikas ursprung, odlingssätt, 
lagring och dess hälsosamma effekter. Studien visade att B. longum odlad i en MRS-
buljong innehållande enbart laktos som energikälla, gav en minskning av flatulens 
jämfört med kontrollmjölken och en reduktion av mängden väte i utandningsluften 
jämfört med B. longum odlad med laktos och glukos som energikälla.    
Liknande försök genomfördes i tidigare nämnda studie (Studie 7) där effekten av L. 
acidophilus stammar studerades. Även där visade författarna att valet av näring vid 
odlingen av bakterien och temperaturen under lagringsprocessen, kan påverka 
mikroorganismens laktosnedbrytningsförmåga.  
 
Probiotiska stammar uppvisar olika egenskaper avseende ß-galaktosidasaktiviteten, 
vidhäftningsförmågan och syrakänslighet (Studie 2,5 och 7) som i sin tur kan påverka 
den kliniska effekten. B.longum stammen odlad i enbart laktos som energikälla visade 
sig vara mer effektiv än samma stam odlad i glukoslaktoshaltiga medier (Studie 5). 
Detta tyder på att bakteriernas sätt att odlas på, kan vara en avgörande faktor som 
påverkar dess effektivitet. Probiotikas tillverkningssätt har dessvärre inte redovisats i 
fyra av de sju refererade studierna ( Studie 1,2,3 och 6). 
 
Studiernas längd är ganska kort. Den längsta studien (Studie 4) varade i 12 veckor 
medan den kortaste (Studie 2) omfattade en veckas behandling. Resultat från studier 
gjorda under kort tid kan vara svåra att tolka då det tar tid för probiotiska organismer 
att fästa och tillväxta i mag-tarm kanalen. Eftersom denna förmåga hos bakterien 
varierar bland olika stammar, kan en längre studietid, vara mer fördelaktig för att fullt 
utforska behandlingsresultatet (1).  
 
Patientgrupperna i samtliga artiklar var inte matchade avseende ålder. I studien av T. 
Jiang et al. (19) inkluderades patienter i åldrar mellan 24 och 42 år, medan M.N 
Pakdaman et al. (5) undersökte patienter mellan 18 och 75 år gamla.  I tre studier 
(Studie 4,5 och 7) var patienten sin egen kontroll vilket anses som en fördel. 
Förekomsten och omfattningen av gastrointestinala sjukdomar ökar med stigande 
ålder (1). De stora åldersskillnaderna kan resultera i att studiens resultat får en stor 
variationsbredd, eftersom förändringarna i magtarmslemhinnan hos äldre leder till en 
annan sammansättning av tarmfloran. Detta kan i sin tur betyda att äldre individer 
behöver högre doser av probiotika jämfört med yngre, för att uppnå samma effekt.  
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Vidare så har de inkluderade studierna låga deltagarantal vilket medför att det är svårt 
att påvisa statistiskt säkerställda resultat då förändringar i mätetalen blir mycket små. 
Detta kan också vara en effekt som härrör från att studierna inte faller under 
läkemedelslagstiftningen där man på förhand beräknar vilket antal deltagare som 
behöver delta i studien.  
 
Skalor av typen 6hSSC används frekvent i vetenskapliga studier för att utvärdera 
behandlingseffekter. Dock så är dessa skalor baserade på patientens upplevelse av 
smärta etc vilket medför en stor individuell variation liksom att mycket stora 
deltagarantal krävs för att uppnå statistisk signifikans. 
Självskattningsskalor kan också medföra att resultat i en studie inte alltid ger en 
enhetlig bild då t ex 6hSSC och laboratorieresultat (t ex utandningsprov) inte 
nödvändigtvis stämmer överens. Vid självskattning finns dessutom en risk för att en 
viss placeboeffekt kan förekomma. 
   
De geografiska aspekterna har en stor betydelse för resultatet i detta arbete. Studierna 
utfördes i olika länder, Kina, USA och Italien. Prevalensen av laktosintolerans skiljer 
sig markant åt i dessa länder, vilket gör att resultatens generaliserbarhet påverkas 
negativt. 
 
Mängden laktos i laktosbelastningstesterna vid diagnosticering av graden av 
laktosintolerans, varierade i studierna. Många individer med hypolaktasi tål ganska 
stora mängder laktos, utan att utveckla symptom på laktosintolerans. Det påverkar 
tolkningen av resultaten och storleken på standardavvikelserna på utfallsvariablerna. 
 
En 6-h SSC symtomskala användes i två av sju studierna (Studie 1 och 4) där 
deltagarna fick dricka en lösning innehållande 25 gram laktos. I fem av sju studier 
ställdes diagnosen utifrån väteutandningstesterna efter att patienterna fick dricka 
laktosinnehållande lösning på 20 gram (Studie 2), 25 gram (Studie 3), 16 gram (Studie 
5), 50 gram (Studie 6) samt 18 gram (Studie 7).  
 
Mängden laktos som gavs vid laktosbelastningarna varierade stort i studierna. Man 
hade olika kriterier med avseende på ökning av mängden vätgas i utandningsluften 
efter laktosbelastningarna för att fastställa om en patient klassas att ha hypolaktasi eller 
ej. I en studie (Studie 2) diagnosticerades patienterna med hjälp av ett 
laktosbelastningstest där mängd  intagen laktos var lägre (20 gram) än vad man i 
vanliga fall ger (25-50 gram) vid den typen av diagnosticering (7,8). Detta kan i sin 
tur innebära att det är svårt att göra en korrekt bedömning ifall patienterna verkligen 
var laktosintoleranta. Man hade även mätt vätekoncentrationen i utandningsluften och 
även där var gränsvärdena betydligt lägre (>6 ppm) än vad som generellt gäller vid 
diagnosticeringen (>20ppm) (13). I studie 3, 5 och 7 skulle avvikelsen vara > 20 ppm. 
Det mest adekvata hade varit om laktosmängden i laktosbelastningstesterna varit 
standardiserad för jämförbarhet av resultat mellan olika studier. I Sverige ges 50 gram 
laktos, och man använder gränsen > 50 ppm för diagnosen hypolaktasi.   
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Denna litteraturstudie visar i sin helhet att vissa probiotiska stammar kan ha en viss 
positiv effekt vid laktosintolerans (16,17,18,19). Det är värt att nämna att 
diagnosticeringen av graden av laktosintolerans och hypolaktasi är mer komplex än 
så. En individ med otillräcklig laktasnivå (hypolaktasi) kan, men behöver inte vara 
laktosintolerant (36).  
 
Det är vanligt förekommande med självdiagnosticering bland allmänheten som i de 
flesta fallen visar sig vara felaktig (5). De flesta laktosintoleranta tål en viss mängd 
laktos utan att få uttalande symtom från mag-tarmkanalen. Toleransen varierar 
emellertid mellan olika folkgrupper och åldrar (37).  
 
Dagens behandlingsstrategi av hypolaktasi och laktosintolerans syftar till 
kostbegräsningar av laktosinnehållande livsmedel. Hos den laktosintoleranta kan en 
begränsad laktosintag rekommenderas i kombination med ett enzymtillskott (8). Att 
helt utesluta mejeriprodukter kan dessvärre leda till vitamin och mineralbrist och 
därför bör inte det alternativet rekommenderas. Probiotika i fermenterade produkter 
bidrar till lägre laktoshalt tack vare den mikrobiella laktasaktiviteten men kunskap om 
probiotikas effekter vid laktosintolerans, som en enda behandlingsalternativ är dock 
fortfarande otillräcklig. Det finns dock ett visst vetenskapligt stöd att specifika 
stammar i adekvata mängder kan reducera vanligt förekommande symtomen vid 
laktosintolerans så som flatulens och diarré (16,17,18,19). Eftersom probiotiska 
mikroorganismer hör till vår naturliga tarmflora, har man knappast kunnat påvisa 
några bieffekter vid intag av probiotika (1). Detta kan vara till fördel när man skulle 
vilja ”prova på” tillskotten.  
 
I denna litteraturstudie pekas också på vikten av probiotikans odlingssätt och ursprung 
som en avgörande faktor vid laktosspjälkningsförmåga hos bakterierna men det krävs 
mer forskning inom detta område. 
 
 
 
 

SLUTSATS 
 
 
Resultatet i denna litteraturstudie tyder på att probiotika som det enda 
behandlingsalternativet av laktosintolerans, inte har tillräckligt stöd i de granskade 
studierna. Probiotika har visat minska symtomen så som diarré och flatulens hos 
laktosintoleranta men som helhet är effekten obetydlig i jämförelse med dagens 
välfungerande behandlingsstrategier. 
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