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Abstract 
 

About 10 % of the adult women population in Sweden are treated annually for urinary 

tract infections. The increasing bacterial resistance towards antibiotics is classified by 

WHO (World Health Organization) and ECDC (European Centre for Disease 

Prevention and Control) as one of the greatest treats for human health in a global 

perspective. To find alternatives scientists are studying the possibility to use probiotics 

to reduce the frequency of recurring urinary tract infections. This literature study 

examines five randomized double blinded placebo controlled studies where different 

strains of Lactobacillus have been used as a prophylactic to women suffering from 

recurrent urinary tract infections and bacterial vaginosis. Overall the studies do not 

display enough promising results to recommend the use of probiotics as a prophylax or 

cure. 

 

Sammanfattning 

Omkring 10 % av alla kvinnor i Sverige behandlas årligen för urinvägsinfektioner. Den 

stigande antibiotikaresistensen klassificeras av WHO och ECDC som ett av de största 

hoten mot den globala folkhälsan. För att finna alternativ till profylaktisk 

antibiotikabehandling studerar forskarna möjligheten att använda probiotika för att 

förlänga tiden mellan återkommande urogenitala infektioner. Denna litteraturstudie 

granskar fem stycken dubbelblinda randomiserade placebokontrollerade studier där 

olika stammar av Lactobacillus använts som profylax för kvinnor som lider av 

återkommande infektioner. Studierna visat överlag inte tillräckligt lovande resultat för 

att rekommendera probiotika som profylax eller botemedel. 

 

 

Nyckelord 
 

Probiotika, Lactobacillus,urinary tract infection (UVI),bacterial vaginosis (BV), 

urogenitala sjukdomar, Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, antibiotikaresistens, 

profylax.  
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1 Inledning 
 

I Sverige behandlas ca 10 % av alla vuxna kvinnor åtminstone en gång årligen för 

urinvägsinfektion. Av dessa drabbas 30 – 40 % av återfall. Detta innebär att minst 

350 000 kvinnor får genomgå antibiotikabehandling varje år för UVI vilket motsvarar 

ca 12 % av den totala användningen av antibiotika årligen (1,2). Förekomsten av 

bakteriell vaginos är inte lika väl kartlagd eftersom att många kvinnor kan ha en 

bakteriellt förändrad vaginalflora utan att uppvisa specifika symptom (11). Den stora 

användningen av antibiotika ökar risken för utveckling av resistenta bakterier och 

sjukdom av sådana. WHO tillsammans med ECDC (Europeiska centrumet för 

förebyggande och kontroll av sjukdomar) har utnämnt antibiotikaresistenta bakterier 

som ett av det största hoten mot folkhälsan ur ett globalt perspektiv (3). För att minska 

användningen av antibiotika är det därför av vikt att hitta alternativa 

behandlingsmetoder. Det pågår en hel del forskning där användningen av probiotika 

prövas som förebyggande metod för att undvika återkommande urinvägsinfektioner (2).  

 

2 Bakgrundsinformation 
 
2.1.1 Probiotika 

 

Probiotika är mikroorganismer som genom noggrann prövning visat sig ha goda effekter 

på hälsan (4). En fri översättning ifrån WHO’s definition av probiotika lyder ”levande 

mikroorganismer som, när de administreras i adekvata mängder, ger en hälsovinst hos 

värden.” Ordet probiotika kommer ifrån grekiskan och betyder ”för liv” (4). Det som är 

specifikt för probiotiska bakterier är inte bara att de har gynnsamma effekter utan det är 

också avsaknaden av negativa. Verkningsmekanismerna för olika typer av probiotika 

varierar med allt ifrån att ge en direktverkan på värden till att konkurrera med andra 

bakterier i floran om resurser och därmed motverka utbredning av mindre gynnsamma 

bakterier (4). Andra positiva effekter av probiotika är att de deltar i reglering av 

intestinala funktioner, minskar permeabiliteten i tarmarna, stimulerar celldelning och 

bidrar med näring åt tarmcellerna (8). Exakta verkningsmekanismer är i många fall 

fortfarande oklart. Det är viktigt att notera att det inte enbart är arten som avgör 

användningsområde utan effekterna är ofta också stamspecifika (4). 
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2.1.2 Prebiotika 

 

Bakterier behöver tillgång till energi för att överleva och förökas. De som befinner sig i 

vår mag- och tarmkanal utnyttjar främst kolhydrater så som mono- och disackarider 

(exempelvis laktos och fruktos), polysackarider, oligosackarider och sockeralkoholer. 

De bryter ner och tillgodogör sig fibrer som inte vi klarar av att metabolisera. I gengäld 

producerar bakterierna ämnen som visat sig gynnsamma för oss, till exempel vissa 

aminosyror, vitamin K samt de kortkedjade fettsyrorna (SCFA – short chain fatty acids) 

acetat, propionat samt buryrat som ger näring åt tarmslemhinnans celler (5,8). De 

producerar även koldioxid, vätgas och metangas och det är detta som kan ge 

flatulensbesvär efter intag av fiberrik kost (4). Prebiotika är alltså substraten som tillförs 

för att ge näring åt gynnsamma bakterier och därmed gynna deras tillväxt. Tillskott som 

innehåller både probiotika och prebiotika kallas synbiotika (4).  

 

2.2 Den urogenitala mikrofloran 

 

Urinvägarna är hos friska individer är till stor del sterila tack vare urinens låga pH samt 

den sköljande effekten. Nedersta delen av urinröret kan dock vara koloniserat (14). 

Kvinnor har lättare än män att utveckla UVI (urinvägsinfektion) eftersom det kvinnliga 

urinröret är kortare. Dessutom mynnar urinröret ut både närmare vaginan samt anus som 

båda är koloniserade av en rad olika potentiellt patogena bakterier. Det blir därmed en 

kortare transportsträcka för opportunistiska bakterier (14). I vaginan återfinns en 

normalflora. Den är individuell och varierar över tid. Det finns ett flertal olika faktorer 

som påverkar floran så som sexuell aktivitet, ålder, hygien, hormoncykler och 

användning av läkemedel (12). 

 

2.2.1 Lactobacillus 

 

Urinvägarnas nedre delar koloniseras av Lactobacillus som ett skydd för blåsan och 

njurarna mot patogena bakterier (9). Vaginalfloran är individuell, över 20 olika arter av 

Lactobacillus har återfunnits i normalfloran (12). De vanligaste arterna som observerats 

hos friska kvinnor är L. crispatus, L. inners, L. jensenii och L. gasseri. Det finns även en 

del andra arter så som exempelvis L. rhamnosus och L. casei som testas för probiotiska 

effekter men som inte återfunnits i den normala vaginalfloran (7,9). Lactobacillus är 

gram-positiva, icke sporbildande och fakultativt anaeroba (8). Lactobacillus fermenterar 

kolhydrater till mjölksyra (5). De använder också glykogen producerat av de vaginala 
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cellerna vid förhöjda östrogennivåer och omvandlar det till mjölksyra vilket sänker pH 

(14). Anledningen till att Lactobacillus är så intressant att utvärdera för att motverka 

patogena bakterier är att de har vissa antimikrobiella egenskaper. De producerar bland 

annat väteperoxid och mjölksyra vilket visat sig hämma tillväxten av Escherichia coli 

som orsakar den största delen av alla urinvägsinfektioner (7,9). Mjölksyran sänker pH 

till en så pass låg nivå (< 4,5) att patogena bakterier inte trivs i miljön. Väteperoxid 

producerat av Lactobacillus har visats orsaka stress på cellmembran vilket gör det svårt 

för patogenerna att vidhäfta till varandra och de kan då inte skapa biofilmer (9,10). Det 

finns även forskning som visar att Lactobacillus har immunförsvarsmodulerande 

egenskaper för värden. Exempelvis kan stammen L. rhamnosus GR-1 påverka mitogen-

aktiverade proteinkinaser och NF-ᴋB (Nuclear factor-ᴋB) (9). Förutom de positiva 

effekterna bildade SCFA har visat i mag- och tarmkanalen så verkar de även ha 

gynnsamma effekter på immunförsvaret vid bakteriell vaginos. Detta sker genom att de 

påverkar fagocytos- och cellmigrationsprocesser så att produktionen av 

proinflammatoriska cytokiner och neutrofiler hämmas (11).  

 

2.2.2 Förändrad bakterieflora kan leda till sjukdom 

 

Avsaknaden av eller låga nivåer av Lactobacillus i vaginalfloran kan vara ett tecken på 

sjukdom. Exempelvis bakteriell vaginos (BV) karaktäriseras av att den normala 

vaginalfloran i hög grad bytts ut mot fakultativt eller helt anaeroba bakterier så som 

exempelvis Mycoplasma hominis eller Gardnerella vaginalis (14). Samband mellan 

förändrad bakterieflora och komplikationer vid graviditet och förlossning så som 

förtidig födsel eller till och med missfall har observerats (12). Ett foster är helt sterilt 

eftersom att få bakterier kan passera placentan, men så fort barnet föds koloniseras det 

av bakterier. Det finns forskning som visat att en vaginal förlossning ger ett bättre 

immunförsvar hos spädbarnet eftersom moderns bakterieflora då naturligt förs över till 

barnet. Vid kejsarsnitt löper barnet därför risk att få en mindre uppsättning dendritiska 

celler, T-celler, en mindre immunoglobulinproduktion samt ett mindre effektivt 

antikroppssvar vilket är nödvändigt för kroppens immunförsvar (4,8). Den finns en teori 

som kallas hygienhypotesen som går ut på att immunförsvaret under evolutionen 

utvecklats tillsammans med kommensala mikroorganismer. Vid frånvaro av dessa 

utvecklas därför inte immunförsvaret normalt och det spekuleras därför vara orsaken till 

att det är mer frekvent förekommande i västvärlden med allergier och autoimmuna 

sjukdomar (13). 
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2.2.3 Escherichia coli 

 

E.coli är en fakultativt anaerob bakterie som tillhör människans normala tarmflora. Den 

orsakar mer än 70 % av alla urinvägsinfektioner och minst 50 % av de mer 

komplicerade i urinvägarna exempelvis njurbäckeninflammation . Den är dessutom en 

vanlig orsak till bakteriell vaginos (i slidan). E.coli har en mängd egenskaper som gör 

att de klarar av att överleva och förökas i många olika miljöer. Förutom att de klarar 

både syrerika och syrefattiga miljöer kan de också tillgodogöra sig en rad olika 

kolkällor och har dessutom väldigt kort generationstid. Men det är bara ett visst antal 

stammar som klarar att kolonisera och infektera urinvägarna och dessa kallas 

uropatogena E.coli (UPEC) (10). De har flageller och kan därför transportera sig uppåt i 

urinvägarna. De har också vidfästningsorgan som kallas fimbriae eller pili med vilka de 

kan binda in till epitelcellerna och tillsammans bilda biofilmer inuti cytosolen i 

urinblåsans celler. Det är denna mekanism som gör att de kan undvika kroppens 

immunförsvar (14). 

 

2.2.4 Candida och Trichomonas 

 

Svampinfektioner i underlivet orsakas av släktet Candida. Underlivets normalflora 

innehåller C. albicans tillsammans med bland annat olika stammar av Lactobacillus. 

Om normalfloran förändras (vilket den exempelvis kan göra vid antibiotikabehandling 

som slår ut Lactobacillus) får svamparna utrymme att tillväxa genom minskad 

konkurrens om utrymme och näring och kan då orsaka en opportunistisk infektion. 

Candida spp. förekommer normalt på vår hud, i mag- och tarmkanalen och i 

reproduktionsorganen och kan därför överföras till fostret vid födseln eller exempelvis 

via sexuell kontakt. Vid ett nedsatt immunförsvar som exempelvis vid HIV-infektion är 

också risken för infektion större. De vanligaste symptomen vid svampinfektion är 

irritation, svullnad, klåda och rodnad i underlivet tillsammans med tjocka flytningar 

(14).  

Trichomonas är protozoer och har flageller med vilka de kan transportera sig upp i 

vaginan och urinvägarna. De förekommer i mindre mängder normalt i kvinnans vagina 

och nedre urinvägar samt mannens prostatakörtlar. Men vid ett förhöjt pH som 

exempelvis vid en rubbad normalflora blir miljön mer gynnsam och då kan T. vaginalis 

börja föröka sig vilket leder till infektion. Hos män förhåller sig infektionen oftast 
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symptomfri medan kvinnor kan få illaluktande, gul-gröna flytningar, irritation i 

underlivet, ont i magen samt smärtor vid samlag och urinering (14).  

 

 

2.2.5 Bakteriell vaginos 

 

När den vaginala normalfloran konkurreras ut av patogena bakterier så som den vanligt 

förekommande G.vaginalis förändras miljön bland annat genom en pH-höjning. De 

anaeroba bakterierna producerar substanser som inducerar frisättningen av 

proinflammatoriska cytokiner så som IL-8 (12). Typiska symptom är underlivsbesvär så 

som kraftiga, illaluktande flytningar, klåda samt allmänt obehag.  Cirka hälften av alla 

kvinnor är dock helt symptomfria (12, 14). Vid provtagning finner man ofta clueceller 

vilket är vaginala epitelceller täckta av bakterier. Att leva med denna obalans i 

vaginalfloran leder till ökad risk för infektioner i livmodern vid graviditet samt förtida 

förlossning. Risken ökar även för infektioner vid gynekologiska undersökningar, 

kirurgiska ingrepp och dessutom föreligger det en ökad risk för sexuellt överförbara 

sjukdomar som exempelvis HIV-infektion (16). Bakteriell vaginos (BV) behandlas 

vanligen med antibiotikumen metronidazol eller klindamycin men mycket forskning 

pågår för att undersöka möjligheten att använda probiotika för att återställa 

normalfloran (14). Detta framförallt för att finna en effektivare behandling då 

frekvensen för återfall efter antibiotikabehandling är hög. Ca 15 – 30 % av de 

behandlade visar återigen symptom inom 90 dagar efter avslutad antibiotikakur (22). 

 

2.2.6 Urinvägsinfektion 

 

Urinvägsinfektion (UVI) delas in i blåskatarr, vilket även kallas cystit, samt 

njurbäckeninflammation, pyelonefrit. Blåskatarr innebär att endast nedre delarna av 

urinvägarna drabbats så som urinröret och blåsan. Vid njurbäckeninflammation har den 

bakteriella infektionen även spridit sig till njurar och njurbäckenet (15). UVI kan ibland 

vara helt symptomfritt men yttrar sig oftast som ett frekvent, trängande behov av att 

urinera vilket också ofta är smärtsamt. Ibland förekommer även blod i urinen. Feber och 

förvirring tyder på att bakterierna spridit sig i blodet. E.coli är den vanligaste orsaken 

till UVI men Proteus, Pseudomonas, Staphyloccocus och Klebsiella orsakar en del av 

infektionerna. UVI som inte läker ut av sig själv behandlas vanligtvis med antibiotika 

(14). De vanligaste är att man behandlar med antingen pivmecillinam, nitrofurantoin 

eller trimetoprim (26). Ibland händer det att bakterierna utvecklar resistens mot 
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antibiotikan, vilket framförallt är ett större problem utomlands men 

resistensproblematiken ökar även i Norden då multiresistenta bakterier oftare kommer 

in i landet på grund av det ökade resandet (26). 

 

3 Syfte 
 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om probiotika visat sig vara en 

framgångsrik metod att förhindra uppkomst av urogenitala sjukdomar och därmed 

kunna undvika användning av antibiotika.  

 

4 Metod 
 

Databasen Pubmed användes för att söka efter vetenskapliga artiklar med nyckelorden 

”probiotics, lactobacillus, lactobacilli, UTI (urinary tract infection), BV, UTI 

prophylaxis”. Inklusionskriterierna var probiotikabehandling med Lactobacillus, 

urogenitala sjukdomar, engelskt språk samt att studien skulle vara placebokontrollerad, 

randomiserad och dubbelblindad. Studier grundade på andra bakteriearter än 

Lactobacillus, andra sjukdomar till exempel mag- och tarmåkommor, djurstudier samt 

studier äldre än 15 år exkluderades. Efter urvalsprocessen valdes 5 stycken relevanta 

artiklar. 

 
 

5 Resultat 
 

Studie 1 - Randomized, Placebo-Controlled Phase 2 Trial of a Lactobacillus 

crispatus Probiotic Given Intravaginally for Prevention of Recurrent Urinary 

Tract Infection (17).  

Syfte: Att undersöka om det skiljer sig i kolonisering av Lactobacillus crispatus i 

vaginan samt antal återkommande UVI mellan en placebogrupp och en grupp som fick 

probiotika i form av vaginala suppositorier.   

Metod: Till denna randomiserade dubbelblindade studie som genomfördes i 10 veckor 

rekryterades mellan år 2006-2009, 100 premenopausala kvinnor i åldrarna 18-40 år. Av 

dessa tilldelades 50 stycken placebosuppositorier och 50 stycken suppositorier 

innehållande 108 CFU (colony forming units) s/mL Lactobacillus crispatus CTV-05. Alla 

kvinnor som utvaldes hade pågående diagnosticerad okomplicerad blåskatarr som 
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behandlades innan studien påbörjades samt hade haft minst en ytterligare UVI inte 

längre än 12 månader tillbaka. Inklusionskriterier var att kvinnorna inte var gravida, 

skyddade sig vid sex med av kliniken godkända metoder, hade regelbundna 

menstruationscykler, lovade att ej använda andra vaginala läkemedel eller produkter 

som kan påverka resultatet exempelvis tamponger, inte självmedicinera UVI eller 

använda annan antimikrobiell profylax. Exklusionskriterier var komplicerad pågående 

blåskatarr eller njurbäckeninflammation, könssjukdom, BV, pågående graviditet eller 

amning, abnormala urinvägar, bäcken- eller njurdysfunktion, diabetes, bruk av alkohol 

eller droger samt kvarstående symptom efter den initiala UVI-behandlingen. Kvinnorna 

ordinerades att ta suppositorierna en gång dagligen i 10 veckor och ombads återkomma 

till kliniken första gången efter en vecka och sedan efter 10 veckor för undersökningar. 

Vid återbesöken intervjuades kvinnorna. De fick också genomgå en gynekologisk 

kontroll där vaginan och livmoderhalsen undersöktes och en bedömning gjordes av 

mängden flytningar. Det genomfördes pH-test, lukttest samt mikroskopiska 

undersökningar efter förekomst av svamp, clueceller och trichomonader. Dessutom togs 

urinprover där det söktes efter förekomst av nitrit, leukocytesteraser och blod. Mängden 

vita blodceller uppmättes med hjälp av en hemocytometer. Odlingar togs på vaginal- 

och urinproverna och L.crispatus identifierades med hjälp av qPCR där man uppmätte 

mängden RNA-genkopior av L.crispatus per prov. Kriterierna för en hög nivå av 

kolonisering var ≥10
6
 16S rRNA genkopior per prov. Låg nivå ansågs det vara när 

nivåerna låg <10
6
 16S rRNA genkopior per prov.  

Resultat: Kvinnorna hade i medianvärde haft 4,5 stycken urinvägsinfektioner under sin 

livstid. Av de 50 kvinnorna i probiotikagruppen fick sju stycken (15 %) minst en UVI 

under de 10 veckorna jämfört med 13 st (27 %) i placebogruppen. Av de kvinnor som 

fick probiotika och som uppnådde höga värden av kolonisering sågs en signifikant lägre 

frekvens av återkommande UVI (P < 0,01) jämfört med de som inte uppnådde hög 

kolonisation. qPCR-resultaten visade att 39 st (93 %) av de kvarstående 42 deltagarna i 

probiotikagruppen hade en hög nivå av L. crispatus efter 10 veckor (P = 0,004). I 

placebogruppen hade även 30 av 44 kvinnor (68 %) en hög nivå av bakteriestammen. 

Studien visar att kvinnorna i probiotikagruppen som uppnådde en hög nivå hade en 

signifikant lägre risk att återinsjukna i UVI men hos kvinnorna i placebogruppen som 

också nådde höga nivåer sågs inte det sambandet.  
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Tabell 1: Antal UVI efter 10 veckor samt koloniseringsgrad av L. crispatus. 

Antal UVI Placebo  Probiotika  

UVI under studiens gång 13 st (27 %)              n = 48 7 st (15 %)                n= 48 

UVI vid kolonisering ≥10
6
 9 st (28 %)                n = 32 2 st (5 %)                  n = 41 

UVI vid kolonisering <10
6
 4 st (25 %)                n = 16 5 st (71 %)                 n = 7 

 

Studie 2 – Lactobacilli vs Antibiotics to Prevent Urinary Tract Infections (18). 

Syfte: Att jämföra 12 månaders profylax av antibiotikumet trimethoprim-

sulfamethoxazol (TMP-SMX) med probiotika i form av bakteriestammarna L. 

rhamnosus GR-1 och L. reuteri RC-14 för att undersöka skillnaderna i förekomst av 

urinvägsinfektioner samt utvecklingen av antibiotikaresistens hos E.coli. 

Metod: Till denna randomiserade dubbelblindade studie rekryterades mellan år 2005-

2007, 252 postmenopausala kvinnor med genomsnittsålder på 64,3 år. Studien pågick i 

12 månader. Alla kvinnor hade drabbats åtminstone av tre UVI under året innan 

rekryteringsperioden. Exklusionskriterier var pågående UVI vid inskrivningstillfället, 

antibiotikaanvändning inom två veckor tillbaka, allergi mot antibiotikumet eller 

interaktioner mellan detsamma och andra mediciner ordinerade till kvinnan, njursvikt 

eller njurtransplantation, användning av profylax mot UVI till exempel någon form av 

probiotika eller transbärspreparat. Intag av eventuella östrogenpreparat avslutades 

senast två veckor innan studiens början. Etthundratjugosju stycken kvinnor 

randomiserades till antibiotikagruppen där de ordinerades att ta en tablett trimethoprim-

sulfamethoxazol (480 mg) varje kväll samt en placebokapsel två gånger dagligen. De 

125 kvinnor som randomiserades till probiotikagruppen ordinerades en kapsel 

innehållande minst 10
9 

CFU av L rhamnosus GR-1 och L reuteri RC-14 två gånger 

dagligen. Dessutom skulle de inta en placebotablett varje kväll så att intagen mängd 

samt tabletternas utseende skulle vara identiskt grupperna emellan. Direkt innan 

studiens igångsättande ombads kvinnorna lämna in ett urinprov, vaginalprov samt ett 

avföringsprov. Detta upprepades sedan varje månad till och med tre månader efter 

medicineringen avslutats. Kliniken mätte genom provtagningarna kontinuerligt 

förekomst av antibiotikaresistenta E.coli. De mätte också mängden L. reuteri genom att 

använda sig av rtPCR. Kvinnorna fick månadsvis lämna in formulär där de fyllt i om de 

haft UVI-symptom, andra infektioner, användning av antibiotika eller andra relevanta 



  
 

9 

händelser. Vid UVI-symptom under studiens gång instruerades kvinnorna att lämna in 

urinprov till kliniken.  

Resultat: Efter 12 månader hade kvinnorna i genomsnitt haft 2,9 urinvägsinfektioner i 

antibiotikagruppen varav 1,2 av dessa var mikrobiellt (MB) fastställda genom analys av 

förekomst av bakterier i urinen. I probiotikagruppen var medeltalet 3,3 stycken varav 

1,8 var mikrobiellt fastställda. Genomsnittstiden för första UVI i antibiotikagruppen var 

sex månader medan det i probiotikagruppen var tre månader. I antibiotikagruppen hade 

69,3 % fått åtminstone en UVI jämfört med 79,1 % i probiotikagruppen. I 

antibiotikagruppen ökade resistensen för TMP-SMX ifrån 30 % resistenta E.coli 

bakterier i urinen vid studiens början till över 95 % efter en månad. Efter 12 månader 

var alla E.coli-bakterier resistenta men andelen sjönk till 65 % tre månader efter 

profylaxen avslutats. I probiotikagruppen var 40 % av alla E.coli bakterier i urinen 

TMP-SMX resistenta innan studiens början. Andelen sjönk till 35 % efter en månad, 30 

% efter 12 månader och vid sista provtagningen tre månader efter avslutad profylax 

uppmättes andelen resistenta E. coli till 25 %. 

 

Tabell 2: Resultat under studiens gång.  

Observationer Antibiotika  Probiotika Signifikans (P) 

Antal kvinnor som fick 

intervention 

115 kvinnor 123 kvinnor  

Antal kvar till uppföljningen 100 98  

UVI i genomsnitt 2,9 3,3 0,42 

Andel med minst 1 UVI 69,3 % 79,1 %  

Tid till första UVI i genomsnitt 6 mån 3 mån  

 

 

Tabell 3: Frekvens av resistenta E.coli-bakterier i urinen.  

Frekvens av TMP-SMX-resistenta E.coli Antibiotika Probiotika  

Vid studiens början 30 % 40 %  

Efter 1 mån >95 % 35 %  

Efter 12 mån 100 % 30 %  

3 mån efter studien 65 % 20 %  
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Studie 3 - Efficacy of vaginal probiotic capsules for recurrent bacterial vaginosis: a 

double-blind, randomized, placebo-controlled study (19). 

Syfte: Att testa effektiviteten hos probiotika som prevention mot återkommande 

bakteriell vaginos.  

Metod: Från år 2008 – 2009 rekryterades 120 kvinnor i Shanghai i Kina. Kvinnorna var 

mellan 18 – 55 år gamla och de hade alla en historia av minst två vaginoser de senaste 

12 månaderna. Kraven var att de vid inskrivningstillfället skulle vara friska och inte gått 

på antibiotikakur minst en vecka innan dess. De var tvungna att under studien avstå 

ifrån intervaginala produkter så som spermiedödande medel. Kvinnorna fick genomgå 

en läkarundersökning där vaginalprover samt patienthistoria togs, intag av samtida 

läkemedel, längd, vikt och blodtryck antecknades. Hälften av kvinnorna randomiserades 

att få en probiotisk vaginalkapsel innehållande 6,8 x 10
12

 CFU L. rhamnosus, 0,4 x 10
12

 

L. acidophilus, 0,8 x 10
12

 Streptococcus thermophilus samt laktos. Placebogruppen fick 

exteriört identiska vaginalkapslar innehållande enbart laktos. Kapslarna skulle för båda 

grupperna införas en gång dagligen i 7 dagar därefter 7 dagars uppehåll och sedan 

ytterligare 7 dagars kur. En vecka efter påbörjad kur fick de komma på återbesök för 

rutinundersökning där nya vaginalprover togs, rapportering av avvikande händelser 

skedde samt en gynekologisk bedömning av vaginalfloran utfördes. Återbesöken skedde 

efter 30 och 60 dagar efter avslutad profylax. Tio till elva månader efter avslutad kur 

kontaktades deltagarna via telefon där de fick rapportera om de haft bekräftad BV eller 

symptom eller andra avvikande händelser. 

Resultat: En månad efter behandlingen hade 5 % av kvinnorna i probiotikagruppen fått 

BV jämfört med 25 % i placebogruppen. Två månader efter behandlingen hade 10,6 % 

fått återfall i probiotikagruppen jämfört med 27,7 % bland de som fått placebo (p = 

0,04). Två månader efter avslutad behandling hade dessutom kvinnorna i 

probiotikagruppen ett lägre pH i underlivet, mindre flytningar och mindre förekomst av 

clueceller. Ingen större skillnad i odör rapporterades av deltagarna. 

 

Tabell 4: Återfall av BV i procent efter avslutad kur. 

Tid efter avslutad kur Probiotika Placebo 

1 mån 5 % 25 % 

2 mån 10,6 % 27,7 % 
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Studie 4 – Human lactobacilli as supplementation of clindamycin to patients with 

bacterial vaginosis reduce the recurrence rate; a 6-month, double-blind, 

randomized, placebo-controlled study (23). 

Syfte: Att undersöka ifall supplement av Lactobacillus kan förkorta tillfrisknanden efter 

behandling med klindamycin för kvinnor med BV samt ifall profylaxen kan förlänga 

tiden till återfall.  

Metod: Studien genomfördes på en privat gynekologmottagning i Norge mellan 2004 

och 2006. Alla kvinnor med BV-symptom som sökte till kliniken erbjöds att delta i 

studien. Inklusionskriterier var att kvinnorna skulle vara myndiga, ha regelbundna 

menstruationer, icke gravida eller ammande samt friska med normal gynekologstatus. 

Exklusionskriterier var hormonspiral som preventivmedel, kvinnor med svamp- eller 

trichomonadinfektion. Efter urvalet återstod 100 premenopausala kvinnor med 

medelålder på 34,4 år. 50 av dessa randomiserades till en probiotikagrupp och 50 till en 

placebogrupp. Vid studiens början genomgick alla kvinnor en gynekologisk 

rutinundersökning. Alla kvinnor hade då ett pH >4,5 i underlivet och 99 % hade 

förekomst av clueceller. Efter att kvinnorna signerat det informerade samtycket fick de 

en vaginal klindamycinkräm (2 %) att applicera i sju dagar för att bota den bakteriella 

vaginosen. Direkt efter menstruation fick de därefter vaginalkapslar antingen 

innehållande minst 10
8-9 

 CFU L. gasseri (Lba EB01-DSM 14869) och minst 10
8-9 

 CFU 

L. rhamnosus (Lbp PB01-DSM 14870) eller identiska placebokapslar.  I 

probiotikagruppen innehöll även kapslarna prebiotika i form av glukos och laktitol. 

Placebogruppens kapslar innehöll substanser som inte bevisats ha någon näringsgivande 

effekt för bakterier. Kapslarna skulle intas under 10 dagar eller till och med 

menstruation och behandlingen skulle sedan fortsätta i tre menstruationscykler med 

varje kur varandes i 10 dagar efter avslutad mens. Kvinnorna fick i uppgift att efter 

varje avslutad blödning ta ett vaginalprov och sprida på ett objektglas som skulle 

lufttorkas och sedan skickas in till kliniken. Ifall deltagarna glömde att skicka in prov 

protokollfördes det provet som saknat. För att få vara med i studien krävdes minst ett 

inskickat prov. Vaginalprover skickades också till ett oberoende laboratorium i 

Danmark för att kontrollera ifall de laktobacillstammar som återfanns i proverna var de 

samma som intagits i probiotikapreparaten. Under studiens gång hade deltagarna 

kontakt med studiens sjuksköterska genom telefonintervjuer där de fick rapportera 

eventuella komplikationer eller om de blev medicinerade för något annat. En 

uppföljande gynekologundersökning genomfördes efter nästkommande menstruation 
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efter avslutad profylax. Resultatet poängsattes i ett system enligt en Hay/Ison-modell 

där 1 poäng innebär att kvinnan var botad, 2 poäng innebar förbättrad vaginalhälsa och 

3 poäng att behandlingen misslyckats.  

Resultat: Testerna visade att 77 % (37/48) av kvinnorna i probiotikagruppen var botade 

jämfört med 78 % (39/50) i placebogruppen. De som fortfarande hade BV fick en ny 

klindamycinbehandling och uteslöts ur studien. Efter 6 månader var 64,9 % (24/37) av 

deltagarna i probiotikagruppen fortfarande friska jämfört med 46,2 % (18/39) i 

placebogruppen vilket ger ett signifikansvärde på p= 0,042. I probiotikagruppen 

rapporterade 14 deltagare om avvikande händelser jämfört med 12 i placebogruppen 

men få av dessa kunde specifikt kopplas till behandlingen. En kvinna i 

probiotikagruppen avslutade sin behandling på grund av misstänkt allergi mot 

Lactobacillus-preparatet och en kvinna i placebogruppen avbröt på grund av klåda. I 

probiotikagruppen fick fem kvinnor under studien behandlas mot svampinfektion, 

motsvarande antal var fyra i placebogruppen. Resultaten ifrån laboratoriet i Danmark 

visade att sju olika Lactobacillus-stammar identifierats varav fyra av dessa delade till 

100 % samma DNA-sekvens (16S V1 regionen) som den L. gasseri-stam som använts i 

studien. 

 

Studie 5 - Lactobacillus rhamnosus GR-1 and L. reuteri RC-14 to prevent or cure 

bacterial vaginosis among women with HIV (24). 

 

Syfte: Att undersöka ifall långvarig användning av probiotika som supplement till 

antibiotikabehandling kan förhindra eller bota BV hos kvinnor med HIV.  

Metod: Ifrån oktober 2007 till februari 2008 screenades och rekryterades kvinnor vid en 

HIV-klinik i Tanzania. 65 kvinnor valdes ut och följdes upp till och med juli 2009 och 

då återstod 61 kvinnor som fullföljt studien. Inklusionskriterier var diagnostiserad HIV-

infektion som inte behandlades med antivirala medel, att de hade en onormal 

bakterieflora eller bakteriell vaginos vid screeningtillfället samt att de skulle vara 

premenopausala kvinnor i 18 – 45 års ålder. Exklusionskriterier var menstruation vid 

screeningstillfället, graviditet eller amning, överkänslighet mot metronidazol, cervicit, 

genitala sår eller trichomonadinfektion. Kvinnorna delades in i två grupper där 29 av 

dem ordinerades att ta en kapsel två gånger dagligen med 10
9 

 CFU frystorkat L. 

rhamnosus GR-1 och 10
9 

 CFU L. reuteri RC-14 och 32 kvinnor ordinerades 

placebokapslar med likvärdigt utseende under 25 veckor. Kvinnorna som 
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diagnostiserats ha BV vid screeningtillfället behandlades initialt med metronidazol 400 

g, två gånger dagligen i 10 dagar. I probiotikagruppen var det 20 st och i 

placebogruppen var det 23 st. Alla kvinnor i studien fick sedan genomgå uppföljande 

gynekologundersökningar vid vecka 2, 5, 15, och 25. Vid dessa tillfällen samt dessutom 

vecka 10 och 20 fick kvinnorna svara på frågor om vaginala symptom, avvikande 

händelser samt om de tagit tabletterna enligt ordinationen. Kvinnor som fortfarande 

visade symptom på BV behandlades med ytterligare en kur metronidazol från och med 

vecka fem. Alla prover ifrån gynekologundersökningarna togs i två exemplar där det 

ena skickades till ett laboratorium i Tanzania för att göra en oberoende mikrobiologisk 

analys för att säkerställa resultaten.  

Resultat: Vid första uppföljningen efter två veckor var 40 % av de kvinnor i 

probiotikagruppen som initialt behandlats för BV botade jämfört med 55 % i 

placebogruppen (P = 0,3). Det fanns då inga signifikanta skillnader i vaginalflora 

grupperna emellan. Först vid vecka 15 fann man en högre andel (P = 0,08) med 

normalflora i probiotikagruppen (53 %) jämfört med placebogruppen (25 %). Det sågs 

ingen signifikant skillnad i återfall av BV grupperna emellan där 7 av 12 (58 %) fick 

återfall i probiotikagruppen och 9 av 15 (60%) i placebogruppen (P=1,0). Det sågs inte 

heller någon signifikant skillnad i vaginalt pH grupperna emellan, förutom under vecka 

5 där kvinnorna med en intermediärflora vid start hade ett pH < 4,7. 

 

Tabell 5: Andelen kvinnor i procent med en normal bakterieflora bland kvinnorna som 

antibiotikabehandlats för BV. 

Vecka Probiotika Placebo Signifikans (P) 

2 40 % 55 % 0,3 

5 25 % 30 % 0,7 

15 53 % 25 % 0,08 

25 47 % 45 % 0,9 

 

 

Tabell 6: Andelen kvinnori procent med en normal bakterieflora bland kvinnorna som 

inte antibiotikabehandlats för BV.  

Vecka Probiotika Placebo Signifikans (P) 

2  78 %  33 % 0,2 

5  75 %  44 % 0,3 

15  38 %  33 % 1,0 

25  63 %  38 % 0,6 
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SAMMANFATTNING AV STUDIERNA 

Tabell 7: Kortfattad sammanfattning av studiernas syfte och resultat.  

Studie Syfte Beredningsform Resultat 

 

1 

Att undersöka om det skiljer sig i 

kolonisering av Lactobacillus 

crispatus  samt antal återkommande 

UVI mellan en placebogrupp och 

probiotikagrupp   

 

Vaginala kapslar 

I probiotikagruppen fick15 % 

minst 1 UVI under studiens 10 

veckorna jämfört med 27 % i 

placebogruppen. 93 % i 

probiotikagruppen hade en hög 

nivå av L. crispatus efter 10 

veckor (P = 0,004) jämfört med 

68% i placebogruppen. 

 

2 

Att jämföra 12 månaders profylax av 

antibiotikumet TMP-SMX med 

probiotika i form av L. rhamnosus 

GR-1 och L. reuteri RC-14 för att 

undersöka skillnaderna i förekomst av 

UVI samt antibiotikaresistens. 

 

Orala tabletter och 

kapslar 

69,3 % i antibiotika- gruppen 

hade fått minst en UVI jämfört 

med 79,1 % i probiotika-

gruppen. Efter 12 mån var 100 

% av E.coli-bakterierna 

resistenta mot antibiotika hos 

de som fått antibiotika jämfört 

med 30 % i probiotikagruppen.  

 

3 

Att undersöka effektiviteten hos ett 

 L. rhamnosus, L. acidophilus och 

Streptococcus thermophilus preparat 

som prevention mot återkommande 

bakteriell vaginos. 

 

Vaginala kapslar 

Efter en månads profylax hade  

5 % av kvinnorna i 

probiotikagruppen fått BV 

jämfört med 25 % i 

placebogruppen. Efter 2 

månader hade 10 % fått återfall 

i probiotika- gruppen jämfört 

med 30 % i placebogruppen. 

 

4 

Att undersöka ifall supplement av 

Lactobacillus kan förkorta tiden för 

tillfrisknande efter behandling med 

clindamycin för kvinnor med BV och 

förlänga tiden till återfall. 

 

 

Vaginala kapslar 

I probiotikagruppen var 64,9 % 

friska vid studiens slut efter 6 

månader jämfört med 46,2 % i 

placebogruppen. Skillnaden i 

tid för återfall var statistisk 

signifikant (p=0,027). 

 

5 

Att undersöka ifall långvarig 

användning av probiotika i sig självt 

eller  som supplement till 

antibiotikabehandling kan förhindra 

eller bota BV hos kvinnor med HIV. 

 

Orala kapslar 

Ingen signifikant skillnd i 

återfall (P=1,0). Ingen 

signifikant skillnad i 

vaginalflora eller pH. 
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6 Diskussion 

Syftet med användningen av probiotika är att med hjälp av bakteriernas hälsogivande 

effekter konkurrera ut andra, patogena bakterier (4). Då problemet med stigande 

antibiotikaresistens är ett faktum behövs nya metoder för att bekämpa multiresistenta 

bakterier. Ett steg i rätt rikting vore att finna medel som inte i samma utsträckning 

frambringar resistens hos bakterierna ifrån första början (20). En vanlig huskur är att 

använda tranbärsdryck vid urinvägsinfektion men det finns inga vetenskapliga belägg 

för att det skulle vara en effektiv metod (2). Forskare riktar därför sina blickar mot 

probiotika, främst som profylax eller komplement till antibiotikabehandling vid 

urogenitala sjukdomar men det finns också försök att använda det som terapi. Det är 

olika bakteriestammar av Lactobacillus som undersöks eftersom att de bevisats ha ett 

flertal goda effekter på kvinnans vaginalflora. Exempelvis producerar de mjölksyra 

vilket sänker pH i underlivet och skapar därmed en allt för sur miljö för att de patogena 

bakterierna ska trivas (10). De olika artiklarna som undersöks i denna litteraturstudie 

har testat de Lactobacillus-stammar som visat allra bäst effekt i tidigare studier. Den 

första artikeln undersöker Lactobacillus crispatus CTV-05 som i många reviewstudier 

anses vara den mest effektiva bakteriestammen (21). Syftet med studien var att 

undersöka om det är någon skillnad i förekomst av återkommande UVI mellan de som 

fick probiotika och de som fick placebo. Resultatet visar att det är en nästan halverad 

risk att få ett återfall jämfört med placebogruppen under de 10 veckor som studien 

pågick (se tabell 1). Studien visar också på skillnader i återfall beroende på hur hög grad 

av L. crispatus-kolonisering kvinnorna uppnår vilket är en viktig iakttagelse. I studien 

har 93 % av kvinnorna i probiotikagruppen efter 10 veckor en hög nivå av kolonisering 

av L. crispatus. Även i placebogruppen visar 68 % av kvinnorna en hög nivå. Det som 

är anmärkningsvärt är att trots att de uppnådde en hög nivå i placebogruppen resulterade 

det ändå inte ett högre skydd mot återkommande UVI. I artikeln diskuterar forskarna att 

det är just tillsatsen av den stora dosen L. crispatus som ger den skyddande effekten. 

Ifall detta är sant så innebär det att det inte är den normala floran av goda bakterier som 

skyddar oss utan att vi måste tillföra bakterierna profylaktiskt för att få resultat.Detta för 

tankarna direkt till att studien troligtvis beskostats av ett läkemedelsföretag vilket dock 

inte är fallet. En bättre förklaring till resultatet vore önskvärt.  

 

I studie 3 undersöktes den preventiva effekten hos probiotika vid bakteriell vaginos. Två 

olika Lactobacillus-stammar användes (L. rhamnosus och L. acidophilus) tillsammans 



  
 

16 

med Streptococcus thermophilus. Även här ses initialt en stor skillnad mellan placebo 

och probiotika där placebogruppen löper en tre gånger högre risk för återfall två 

månader efter avslutad profylax. I denna studie används tre olika bakteriestammar och 

de har till skillnad ifrån de andra studierna valt att inkludera en streptokock, S. 

thermophilus. Streptokocker kan också producera mjölksyra genom fermentering och 

anses därför kunna tillhöra en frisk vaginalflora (22). Forskarna i studie 4 nämner i 

artikeln att de medvetet sett till att placebopreparatet inte innehåller näringsämnen som 

är gynnsamma för mikroorganismer, till skillnad ifrån studie 3 där placebotabletterna 

innehåller laktos. Laktos metaboliseras av bland annat Lactobacillus som i sin tur 

producerar mjölksyra (25). Laktostillskott skulle i det här fallet därför kunna betraktas 

som prebiotika och därmed gynna Lactobacillus tillväxt (4). Det skulle vara intressant 

att se om det blivit en större skillnad placebo- och probiotikagrupperna emellan om så 

inte varit fallet. Det skulle också varit intresserant att se hur stor skillnaden var en längre 

tid efter avslutad profylax. Två månader är kort tid för att dra en slutsats om huruvida 

probiotika är en effektiv metod eller inte för att motverka återkommande infektioner, i 

studie 4 är det exempelvis först efter sex månader som det ses en signifikant skillnad 

grupperna emellan. I studie 1 får man inte följa skillnaden grupperna emellan under 

studiens gång eftersom att de valt att inte analysera förrän först efter 10 veckor. För att 

dra en slutsats om probiotika är en effektiv profylax eller inte vore det av värde att 

kunna undersöka om effekter avtar eller ökar över tid. I studie 2 har man valt att jämföra 

probiotika med antibiotika som prevention. Efter 12 månaders profylax hade kvinnorna 

igenomsnitt haft 2,9 urinvägsinfektioner i antibiotikagruppen jämfört med 3,3 i 

probiotikagruppen. Det skiljer alltså i genomsnitt inte ens en infektion under ett års tid. 

Den största skillnaden låg i hur länge kvinnorna klarade sig innan den första infektionen 

bröt ut, sex månader i antibiotikagruppen istället för tre månader för probiotikagruppen. 

Resistensutvecklingen hos E.coli undersöktes också i studien. Efter 12 månader av 

profylax var alla E.coli-bakterier TPM-SMX-resistenta i urinen från de i 

antibiotikagruppen jämfört med 25 % i probiotikagruppen (se tabell 3). Andelen 

resistenta E.coli  sjönk igen efter att studien avslutats men var fortfarande betydligt 

lägre i probiotikagruppen tre månader efter avslutad studie.  

 

Studie 3 är en kortfattad studie där mer information vore att önska. De skriver att det 

primära syftet är att studera skillnaden mellan grupperna två månader efter avslutad 

profylax. Men de nämner i metoddelen att kvinnorna även via telefon fick ringa in och 
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rapportera symptom och upplevd förekomst av BV efter 11 månader. Rapporterna väver 

de in i resultatdelen och beräknar signifikansvärden på dessa även fast många studier 

visat att kvinnor kan ha BV och ändå vara symptomfria (12). Detta tillsammans med att 

referenser och information om hur studien finansierats saknas minskar studiens 

trovärdighet. Studien är publicerad i tidskriften American Journal of Obstetrics & 

Gynecology.  

I studie 4 har forskarna dragit slutsatsen att probiotika generellt sett inte förbättrar BV- 

behandling med antibiotika den första månaden efter kur, men att de som blivit botade 

har en signifikant längre tid innan återfall jämfört med placebogruppen efter sex 

månader. De redovisar inte förhållandet mellan frekvens för återfall och graden av 

kolonisering av de tillsatta bakterierna vilket vore intressant då flera andra studier visat 

det sambandet. Forskarna diskuterar i artikeln att anledningen till att det inte sågs någon 

skillnad i början var att klindamycin möjligen kan stanna kvar i cirkulationen längre än 

sju dagar. Eftersom att det antibiotikumet även slår ut Lactobacillus så kan det påverka 

och fördröja kolonisering. Denna hypotes låter fullt möjlig. En annan svaghet hos denna 

studie är att de tagit emot finansiering ifrån läkemedelsbolaget Pfizer Sweden och 

Bifodan a/s Danmark vilket är två företag som säljer probiotiska produkter.  

I studie 5 har istället antibiotikumet metronidazol använts vilket inte ska påverka 

Lactobacillus. Denna studie visade dock inte några förbättrade resultat för 

probiotikagruppen jämfört med placebogruppen. Inga signifikant skillnader i återfall, 

vaginalt pH eller vaginalt pH redovisas. I studien tror forskarna att kvinnornas nedsatta 

immunförsvar möjliggjort höggradig kolonisering och biofilmsbildning av patogena 

bakterier vilket gjort det svårt för probiotikan att kunna ge en verksam effekt. 
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7 Slutsats 
 

Sammantaget så visar inte studierna tillräckligt goda resultat för att rekommendera 

probiotika mot de urogenitala sjukdomarna urinvägsinfektion samt bakteriell vaginos. 

Det är också svårt att utifrån dessa studier avgöra vilken stam av Lactobacillus som 

skulle kunna vara den mest effektiva då studierna är så olikt utformade. Probiotika 

fördröjer tiden för återfall i en av studierna. I studie 1 nämns inte skillnaden i tid för 

återfall och i studie 2 tar det längre tid för återfall för antibiotikagruppen. 

Resistensutvecklingen vid antibiotikaprofylax går dock snabbt och är 100 % vid bruk av 

TPM-SMX vilket visar att det inte är en hållbar profylaktisk metod. All minskning av 

antibiotikaanvändningen är av godo vilket gör att alternativ till dagens antibiotika måste 

utvecklas för att minska resistensutvecklingen och därmed minska lidande. Av de fem 

artiklar som granskats visar probiotikan få biverkningar men baserat på resultaten ifrån 

dessa studier går det inte i dagsläget att rekommendera probiotika som förebyggande 

eller botemedel.  
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