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Sammanfattning 

Ett av fem spädbarn drabbas av kolik under första tre levnadsmånaderna. I övrigt friska 
spädbarn skriker, gråter och är otröstbara minst tre timmar i sträck per dag mer än tre 
dagar i veckan. Trots att kolik är ett vanligt förekommande problem för både spädbarn 
och föräldrar finns det idag ingen effektiv behandling. Etiologin är oklar men rökning 
och mental ohälsa hos modern prepartum, födoämnesallergi och ett outvecklat 
magtarmsystem hos spädbarnet tros vara några bidragande faktorer. Denna 
litteraturstudie granskar åtta artiklar för att dels undersöka skillnaderna i tarmfloran 
mellan spädbarn med och utan kolik, om skillnaderna kan förklara kolik samt probiotikas 
effekt vid kolik. Granskade studier visar att förekomsten av Proteobacteria, koliforma 
bakterier och Escherichia coli är högre hos spädbarn med kolik. Till skillnad från 
spädbarn utan kolik uppvisar kolikbarn en mindre bakteriell mångfald, mindre 
kolonisation av Bacteroidetes och de gynnsamma bakteriesläkterna Lactobacillus och 
Bifidobacterium. Hos ammade kolikbarn som behandlades med den probiotiska 
bakteriestammen Lactobacillus reuteri DSM 17938 erhölls i två av tre studier  god effekt 
av probiotika utan några biverkningar där gråttiden reducerats till mer än hälften. 
Resultatet varierar geografiskt och evidensen kring probiotikas effekt hos flaskmatade 
spädbarn med kolik är fortfarande bristfällig. Det är oklart om en förändrad tarmflora 
kan orsaka kolik eller är ett resultat av koliken då tarmfloran är mycket komplex och fler 
studier inom området behövs. 
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Abstract 

One out of five infants suffer from colic during the first three months of life. Otherwise 
healthy infants suffer from severe crying and are unable to be comforted during at least 
three consecutive hours per day for more than three days a week. Although colic is a 
common problem for both babies and parents, there is currently no effective treatment. 
The etiology is unclear, but smoking and  prepartum maternal mental illness, allergies to 
foods and an undeveloped gastrointestinal system in infants are believed to be 
contributing factors. This study reviews eight articles that examine the differences in 
intestinal flora between infants with and without colic, to see if the differences can 
explain colic and probiotic effect in colicky infants. Reviewed studies show that the 
prevalence of Proteobacteria, coliforms and Escherichia coli is higher in infants with 
colic. Unlike infants without colic, colicky infants exhibit a minor bacterial diversity, 
reduced colonization of Bacteroidetes and the beneficial bacterial genus of Lactobacillus 
and Bifidobacterium. Breastfed colicky infants treated with the probiotic bacterial strain, 
Lactobacillus reuteri DSM 17938, obtained, in two out of three studies, a positive effect 
on colic symtoms without any side effects, where the crying time was reduced to less 
than half. Results vary geographically and evidence for a probiotic effect on bottle-fed 
infants with colic is still inadequate. It remains unclear whether an altered intestinal flora 
can cause colic or is a result of colic as the intestinal flora is very complex and more 
studies are needed in this area. 
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1 Bakgrundsinformation 
 
1.1 Kolik 
Kolik definieras som ihållande episoder av icke tröstbara gråt- och/eller skrikattacker. 
Diagnos ställs med hjälp av Wessel-kriterierna vilket innebär att barnet gråter, skriker 
eller är kinkigt i mer än tre timmar per dag, minst tre dagar i veckan (1). Kolik, (även 
kallad spädbarnskolik eller tremånaderskolik) förekommer hos 10-25% av alla 
spädbarn, debuterar under de första levnadsveckorna och upphör vanligen efter 4 
månader. Kolik är lika vanligt hos ammade som flaskuppfödda barn (2) men vissa 
studier pekar på amningens skyddade roll mot kolik där moderns melatonin tros 
överföras till barnet och ge en lugnande effekt på mag-tarmsystemet (3). Buksmärtor, 
kinkighet, rikliga gaser, hicka samt kräkningar i samband med hicka är förekommande 
symptom hos barn med kolik som i övrigt är friska med normal viktuppgång. 
Skrikigheten och gråten är dominerande symptom vilket påverkar många familjers 
livskvalité och medför att många föräldrar söker hjälp. Hos barnavårdscentralen ges 
stöd och allmänna råd.  
 
Det finns idag olika behandlingsmetoder på marknaden. Simethicone, som också kallas 
miniformdroppar, verkar genom att minska förekomsten gaser i tarmen, dock är den 
vetenskapliga evidensen bristfällig gällande medicinens effektivitet vid kolik (4). Vid 
mycket svår kolik kan läkemedlet skrivas ut av läkare efter ansökan om särskild licens. 
Magdroppar innehållande mjölksyrebakterier av arten Lactobacillus reuteri, stam DSM 
17938, finns receptfritt på apotek och anses hjälpa vid kolik (5). Babymassage, 
akupunktur och örtte är andra metoder och medel för symtomlindring som provas ibland 
(6). Den primära behandlingsmetoden som ofta rekommenderas till modern är 
komjölkfri kost. Även  livsmedel som lök, kål och bönor som är gasbildande kan 
uteslutas för att lindra koliksymptomen (5).  
 
Det finns idag ingen fastställd etiologi till uppkomsten av kolik men flera tänkbara 
teorier. Moderns psykiska ohälsa prepartum samt inadekvat interaktion mellan modern 
och barnet tros vara de viktigaste bidragande faktorerna. Den psykologiska teorin är 
omdiskuterad och det är fortfarande oklart om moderns ångest, oro och osäkerhet är den 
primära orsaken till kolik eller om det är en följd av koliken (2). Allergi mot 
mjölkprotein är en annan orsak till kolik och förekommer hos 5 – 10% av spädbarnen 
(7). Komjölksprotein tros överföras till spädbarnet via bröstmjölken och ge upphov till 
smärta (2). Genom ett pricktest kan komjölksallergi säkerställas och när modern 
eliminerar komjölk från kosten kan förbättring hos spädbarnet ses redan efter en vecka. 
Symtomen hos barn med eksem eller astma kan dock kvarstå under en längre tid (8). Ett 
outvecklat mag-tarmsystem samt rökning pre- och postpartum tros även vara betydande 
för uppkomsten av kolik (2). Studier har även visat på en genetisk koppling mellan 
kolik och migrän där mödrar som lider av migrän har 2,6 gånger större benägenhet att få 
kolikbarn (9). Det är påvisat att tarmens funktion påverkas vid kolik då proteinupptaget, 
serumhalten av motilin och vätehalten i utandningsluften ökar (2). Motilin är ett 
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tarmhormon som tros ge upphov till hyperperistaltik och orsaka buksmärta (10). En 
ökad halt utandningsväte är ett resultat av tarmbakteriernas fermentation av 
onedbrytbara kolhydrater (11).   
 
Vissa studier pekar på att kolik eventuellt orsakas av en inflammation i tarmen i 
samband med infektion av vissa bakteriearter (7). Vid gastrointestinala inflammationer 
som ulcerös kolit och Crohns sjukdom används kalprotektin som markör för 
inflammation. Proteinet är ett kalcium-bindande protein som tillhör S 100-familjen, 
hittas i cytoplasman hos neutrofila granulocyter och förekommer i faeces, blod och 
kroppsvätskor. Friska spädbarn har normalt en högre koncentration av kalprotektinet 
och ett genomsnittsvärde på 200-300mg/kg i faeces till skillnad från äldre barn och 
vuxna som uppvisar ett genomsnittsvärde under 50mg/kg (12). Om kolik orsakas av 
inflammation kan kalprotektinet vara en användbar markör för diagnostik vid kolik.  
Om kolik håller i sig i mer än tre månader riskerar barnet få mentala problem, utveckla 
aggression, allergi, samt sömnsvårigheter senare i livet (13-15). 
 
1.2 Tarmfloran 
Vid födseln är tarmen hos spädbarn helt steril men koloniseras snabbt efter 
förlossningen. Den omgivande miljön, förlossningssätt, mammans bakterieflora, amning 
eller flaskuppfödning är alla faktorer som påverkar kolonisationen. De första 
kolonisatörerna är aeroba bakterier som behöver syre för sin tillväxt. Fakultativa 
bakterier tar sedan över tarmfloran och när syret i tarmen är förbrukat etablerar sig 
anaeroba bakterier som utgör 99% av alla tarmbakterier (16). I ett nyfött barns första 
avföring, hittas Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes och Proteobacteria som utgör 
de fyra största bakteriedivisionerna (17). 
  
Utvecklingen av tarmfloran sker gradvis och den anses vara stabil och fullt etablerad vid 
2-3 års ålder (18). En vuxen människas tarmflora är rikligt koloniserad av mer än 1000 
arter och uppgår till ca 1 kg (16). Uppskattningsvis finns 1014 bakterier i tarmen och i 
faeces hittas 1011per gram. De vanligaste bakterierna är arter av gramnegativa anaerober 
av släktet Bacteroides, grampositiva Lactobacillus och Bifidobacterium samt fakultativt 
anaeroba enterobakterier som Escherichia, Klebsiella och Enterobacter (19). 
Tjocktarmen uppges ha största mängden bakterier vilka omsätter ämnen från både 
kosten samt ifrån den egna kroppen. Framför allt fermenterar bakterier onedbrytbara 
kolhydrater och biprodukter från fermentationen beror dels på vilken typ av kolhydrat 
som fermenterats och typ av bakterie som fermenterat. Kostfiber och mjölksyrebakterier 
anses ha en god effekt på tarmens bakteriesammansättning (20). Bakterier som bland 
annat tillhör släktena Lactobacillus och Bifidobacterium producerar mjölksyra som 
sänker pH i magtarmkanalen och ger upphov till en sur och ogynnsam miljö för 
patogena bakterier (16). Bakterierna producerar genom sin fermentation även 
kortkedjiga fettsyror (SCFA) som bland annat propionsyra, ättiksyra och smörsyra (18). 
Dessa syror har multipla effekter i kroppen och förser bland annat vitala organ med 
energi, verkar antiinflammatoriskt samt ger tarmfloran gynnsamma förhållanden vilket 
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bidrar till god bakteriell tillväxt (21). Bakterier producerar även vitaminer som K-
vitamin, kobalamin, folsyra och biotin samt kvävgas, vätgas, koldioxid, metan och 
illaluktande svavelföreningar, som dimetylsulfid (19).  
 
Sammansättningen av tarmfloran är viktig för både tarmslemhinnans struktur och 
funktion (22). Tarmfloran upprätthåller även tarmepitelets barriärfunktion vars centrala 
roll är att agera mot potentiella patogena mikroorganismer och infektioner (21). 
Tarmfloran är viktig för immunsystemet och människans hälsa. Av alla kroppens 
immunceller finns cirka 30% i eller omkring tarmen (22). En förändrad eller utarmad 
tarmflora kopplas till inflammatoriska tarmsjukdomar, allergier och autoimmuna 
sjukdomar (21). Sammansättningen av tarmfloran är individuell och påverkas bland 
annat av ålder, kosthållning, sjukdomar samt antibiotikaanvändning (18).  
 
Vaginalt födda spädbarn som fötts vid beräknad tid och som ammas anses ha den bästa 
sammansättningen av tarmfloran. Dessa barn uppvisar en högre andel Bifidobacterium  
och lägre andel Escherichia. Både modersmjölk och mjölkersättningar främjar 
tillväxten av Bifidobacterium (16) men hos ammade spädbarn är Bifidobacterium mer 
förekommande (18). Redan i spädbarns första avföring hittas Bifidobacterium och 
bakterien koloniserar tarmen snabbt och effektivt och utgör upp emot 50-70% samt 90% 
efter första respektive tredje månaden (17).  
 
1.3 Koliforma bakterier 
Koliforma bakterier är stavformade organismer som fermenterar laktos vid 35-37°C och 
ger upphov till gasbildning. De mest förekommande koliforma bakterierna i faeces hör 
till Escherichia, Klebsiella och Enterobacter där samtliga ingår i Proteobacteria-
divisionen och Enterobacteriaceae-familjen (23).  
 
Escherichia coli är en fakultativt anaerob bakterie och förekommer i tarmen där den 
bland annat fermenterar laktos vilket ger upphov till gasproduktion (19). E. coli hittas 
redan några dagar efter födelsen hos spädbarn och är en vanligt förekommande bakterie 
i tarmfloran. Hur hög halten blir beror dels på om barnet föds vaginalt eller med 
kejsarsnitt men även sjukhusmiljön påverkar. Förekomsten kan även skilja sig åt mellan 
olika länder där spädbarn i utvecklingsländer är mer koloniserade oavsett typ av 
förlossning än de i västvärlden (24).  Hos barn med kolik tros kolonisationen av E. coli 
konkurrera ut de gynnsamma bakterierna, öka produktionen av cytokiner och 
genomsläppligheten i tarmepitelet samt dämpa kroppens immunförsvar genom att 
reducera antalet T-celler (17). 
 
Klebsiella är ett genus av gramnegativa, stavformade bakterier som tillhör kroppens 
normalflora. Bakterierna bildar lipopolysackarider som triggar immunförsvaret och är 
vanligt förekommande humanpatogener. I släktet ingår fem arter där den vanligaste, 
Klebsiella pneumoniae står för största delen av sjukhusförvärvade urinvägsinfektioner, 
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sepsis och lunginflammation. Organismer sprids snabbt i sjukhusmiljö och leder till 
epidemiska utbrott inom vården, speciellt på neonatalavdelningar (25). 
 
Enterobacter är ett genus av gramnegativa, fakultativt anaeroba stavformade bakterier 
och består av 14 arter. Virulensen och patogenesen är fortfarande relativt 
okaraktäriserad men vanligaste humanpatogena är bland annat Enterobacter aerogenes 
och Enterobacter cloacae. Majoriteten av infektioner orsakade av organismerna är 
sjukhusrelaterade och drabbar i synnerhet personer med nedsatt immunförsvar, förtidigt 
födda barn och spädbarn med låg födelsevikt. Sjukdomar och antibiotikaanvändning 
kan medföra en större förekomst av organismen i mag-tarmkanalen (19, 26).  
 
1.4 Metoder vid kartläggning av tarmfloran 
Det finns olika metoder för att kartlägga tarmfloran. Den traditionella metoden sker 
genom odling av mikroorganismer på en agarplatta innehållande tillväxtmedium. Vid 
rätt temperatur och atmosfär tillväxer bakterierna, information om förekomsten av 
patogena bakterier erhålls och möjligheter att jämföra tarmfloran hos individer fås. Den 
halt bakterier som vid odling växer fram anges oftast i enheten cfu/g (koloniformande 
enheter/gram) (16). 
 
Molekylära detektionstekniker är användbara verktyg för att få fram information om 
bakterier och bestämma dessa taxonomiskt på nivåer inklusive genus, art och stam. 
Bakterier i tarmfloran kan kartläggas genom 16S rRNA-genen, som hittas i alla 
bakterier och kodar för RNA-molekylen i en subenhet av ribosomen. Genen skiljer sig 
åt mellan arter och amplifieras efter isolering av bakteriernas DNA från faeces med 
hjälp av PCR (polymerase chain reaction) (16). PCR är en metod som amplifierar 
(masskopierar) en specifik gen eller DNA-sekvens, som sedan ska analyseras. Vid PCR 
används primers, bestående av oligonukleotider som binder till enkelsträngat DNA så 
att DNA-polymeras kan binda in och koppla ihop nukleotider till en DNA-sträng (19). 
 
Denaturerande Gelelektrofores (DGGE) är en molekylärbiologisk teknik där DNA-
molekyler separeras utifrån form, storlek och laddning på en gel av agaros. Efter 
amplifieringen med PCR och vid rätt temperatur kommer de separerade DNA-
sekvenserna bilda så kallade bandmönster. Dessa kommer vara synliga i gelen, kan läsas 
av och kommer att representera de bakteriearter som finns i tarmfloran (19). Human 
Intestinal Tract Chip (HITChip) är en fylogenetisk mikroarray som består av 3699 unika 
nukleinsyror från 16S rRNA-genen hos olika arter och täcker över 1100 bakteriearter. 
Hybridiseringen identifierar tarmflorans sammansättning på tre taxonomiska nivåer 
(27). 
 
1.5 Probiotika 
Probiotika härstammar från grekiskan och betyder ”för liv”. Enligt WHO defineras 
probiotika som ”levande mikroorganismer som, när de administreras i adekvata 
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mängder ger en hälsovinst hos värden”. För att definieras som probiotika måste vissa 
kriterier uppfyllas. Mikroorganismen måste vara resistent mot enzymer i saliven,  
magsyra, pH-förändringar samt olika livsmedelsämnen som passerar mag-tarmkanalen 
(18). Probiotikan måste även kunna fästa till epitelet, kolonisera och konkurrera med 
den bofasta floran. Det är även viktigt att probiotikan är av mänskligt ursprung och visat 
positiva effekter i studier (20). Mjölksyrebakterier av specifika stammar av 
Lactobacillus och Bifidobacterium som förekommer naturligt i livsmedel som ost, 
salami, surdeg, surkål och yoghurt används som probiotika. Bakterierna producerar 
mjölksyra som ger en pH-sänkande effekt vilket skapar en ogynnsam miljö för patogena 
organismer (19, 28). 

På molekylär nivå är probiotikas verkningsmekanism fortfarande oklar hos människa 
men studier i djurmodeller och in vitro har visat på tre möjliga mekanismer. Dels tros 
probiotikan kunna interagera med mikrofloran i tarmlumen, men även förbättra 
tarmmukosans barriärfunktion, mukosala immunsystemet, enteriska systemet och 
nedbrytningsprocessen. Dessutom tros probiotikan signalera till andra organ som lever 
och hjärna (29).   

Probiotika har i studier visat ett brett användningsområde i både förebyggande och 
lindrande syfte hos barn med eksem, förstoppning och antibiotikaorsakad diarré (27, 
30). Både Lactobacillus och Bifidobacterium har visat sig verka förebyggande mot gråt 
och kinkighet hos spädbarn (31). Därför är det av intresse att närmare titta på 
probiotikas effekt vid kolik. 

2 Syfte 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka skillnader i tarmfloran hos spädbarn 
med och utan kolik och om skillnaderna har betydelse för utvecklingen av kolik samt 
probiotikas effekt som behandling vid kolik.  
 
3 Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie där databasen Pubmed användes för att 
söka efter vetenskapliga artiklar. De första sökningarna genomfördes i februari 2015 
och de sökord som inledningsvis användes var intestine, infants och colic. Dessa 
sökningar gav 98 artiklar inklusive ett flertal översiktsartiklar. Inklusionskriterium var 
att studierna skulle vara på engelska och studier som var äldre än 10 år exkluderades.  
Därefter anpassades sökorden till intestine* AND development AND colic vilket gav 42 
stycken artiklar. Första urvalet gjordes genom att läsa artiklarnas abstrakt samt jämföra 
detta med litteraturstudiens syfte och därefter valdes den första relevanta artikeln ut. I 
andra sökningen användes sökorden intestinal microflora* AND colic AND non colic 
infants vilket genererade fyra artiklar. Bland dessa valdes tre ut efter att artiklarna lästs 
och bedömts som relevanta. I den tredje sökningen användes sökorden colic* AND 
microbiology AND infants vilket gav ett resultat på 88 stycken artiklar, Efter 
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genomläsning av abstrakt hittades två relevanta artiklar som efter läsning valdes ut. 
Efter urvalsprocessen kvarstod fyra artiklar som sammanfattades i resultatdelen. Då 
frågeställningen utökades till att undersöka probiotikas effekt som behandling vid kolik 
gjordes ytterligare en sökning med sökorden infants* AND colic AND probiotics i 
Pubmed i mars 2015. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska, inte äldre än fem år, behandla kliniska studier som var randomiserade, 
dubbelblindade och placebokontrollerade. I sökningen framkom det 40 stycken artiklar. 
Bland dessa valdes fyra relevanta artiklar ut efter att abstraktet lästs och matchat 
inklusionskriterierna. 

 
4 Resultat 
 
4.1 Studie 1: ” Intestinal Microbiota of Infants With Colic: Development and Specific 
Signatures” De Weerth et al. 2013 (9) 
 
Syfte 
Studiens syfte var att undersöka tarmfloran hos spädbarn med och utan kolik under de 
första 100 levnadsdagarna för att se om skillnader i tarmfloran kunde förklara kolik. 

Metod: 
Studien genomfördes som en del av en prospektiv longitudinell studie som inkluderade 
160 friska spädbarn från Nederländerna. Kolik bestämdes utifrån Wessel-kriterierna och 
från den sjätte veckan rapporterade föräldrarna till spädbarnen gråttiden under 4 dagar 
där antal minuter per dag skrevs ner. De 12 spädbarn som grät mest och 12 spädbarn 
som grät minst valdes ut till studien. Kön, födelsevikt, plats och typ av förlossning och 
amningens varaktighet var likartad mellan kolik- och icke-kolikgruppen. Några 
inklusionskriterier var komplikationsfri fullgången graviditet, ingen droganvändning 
under graviditeten, ingen rapporterad psykisk eller fysisk ohälsa innan och efter 
förlossningen samt komplikationsfri förlossning.  Utöver koliken var samtliga valda 
barn friska, födda vaginalt i ett land med låg antibiotikaanvändning. Under studiens 
gång förekom dock användning av antibiotika hos ett barn i kontrollgruppen, ett 
kolikbarn fick vattkoppor och ett barn från kontrollgruppen behandlades under en 
veckas tid för benbrott. Föräldrarna till spädbarnen samlade in nio stycken fekala prover 
vid specifika tidpunkter mellan födelsen och hundra dagar därefter och förvarade 
därefter proverna hemma vid -20 °C. Under barnens första levnadsmånad samlades det 
in fyra prover dag 2, 7, 14, och 28 samt fem prover i tredje och femte månaden. DNA 
extraherades från de fekala proverna, 16S rRNA-genen PCR-amplifierades och 
analyserades med hjälp av molekylärbiologiska detektionsmetoden HITChip. Om två 
oberoende prov korrelerade mer än 95% enligt Pearsons korrelationer betraktades de 
som fullvärdigt hybridiserade. För statistiska analysen användes bland annat Students t-
test. 

Resultat  
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Studien identifierade totalt 5 divisioner, Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, 
Proteobacteria och Verrucomicrobia, som var förekommande i de fekala proverna. 
Resultaten redovisar relativa förekomsten av bakteriedivisioner och bakteriearter från 
fekala prov i medelvärde och procent ± standardavvikelsen (SD). Den relativa 
förekomsten av Bacteroidetes var hos kolikbarn lägre under hela perioden i jämförelse 
med barn utan kolik. 14 dagar postpartum visade proverna från kolikbarn på mer 
Proteobacteria i jämförelse med barn utan kolik (dag 14, 25.67% ±  27.47% vs 9.99% ±  
15.47% (p=0.037)). Dag 7 var den relativa förekomsten av Bifidobacterium lägre hos 
kolikbarn än hos barn utan kolik (13.46% ± 15.46% vs 29.64% ± 22.04% (p=0.049)). 
Kolikbarn hade till en början något mer Lactobacillus (inklusive bakterier besläktade till  
Lactobacillus gasseri och Lactobacillus plantarum ) än barn utan kolik, vilka från andra 
veckan minskade hos kolikbarn och ökade hos barn utan kolik (dag 14, 0.50% ±0.74% 
vs 3.00% ± 3.30% (p=0.023); dag 28, 1.54% ±1.85% vs 4.35% ±  4.86% (p=0.074). 
Tarmfloran hos barn utan kolik var mer stabil över tid än hos barn med kolik. Hos 
kolikbarn var den bakteriella mångfalden lägre under de 100 första dagarna och 
signifikant lägre dag 14 och 28 efter födseln än hos barn utan kolik (p < 0.02 och p < 
0.01). 

4.2 Studie 2 : ”Intestinal microflora in breastfed colicky and non-colicky infants” 
Savino et al. 2004 (32) 
 
Syfte 
Studiens syfte var att fastställa om tarmfloran hos spädbarn med kolik avvek från 
tarmfloran hos friska spädbarn som ammats. 

Metod 
Studien pågick under ett år mellan mars 2001 till mars 2002 och inkluderade 71 
ammade spädbarn mellan 15 till 50 dagar gamla. Av dessa barn hade 42 barn kolik och 
29 barn hade inte kolik. Spädbarn som innan studiens start intog antibiotika eller 
probiotika, haft magsjuka eller led av kroniska sjukdomar som var relaterade till kolik 
exkluderades. Innan studien påbörjades undersöktes alla spädbarn av en barnläkare och 
bakgrundsfakta samlades in från föräldrarna som intervjuades gällande spädbarnens 
gråtattacker och deras varaktighet. Fekala prover togs vilka sedan späddes och ströks ut 
på agarplattor där selektiva agarplattor användes för olika bakterietyper. BHIA-plattor 
för alla aeroba, KF-plattor för enterokocker och CCA-plattor för Enterobacteriaceae. 
Plattorna inkuberades vid 37°C i 24 timmar under aeroba förhållanden. WCAA-GN 
Oxiod S.p. A (Gramnegativa anaeroba) och CLO-plattor för  Clostridium inkuberades i 
37°C under 48 timmar i anaeroba förhållanden. RG-plattor för Lactobacillus 
inkuberades i 37°C i 3 dagar under mikroaerofila förhållanden. Alla kolonityper 
gramfärgades och analyserades mikroskopiskt och halten bakterier bestämdes som cfu/g 
faeces. Bakterierna identifierades med enzymatiska eller kolorimetriska metoder. 
Laktobacillerna, de gramnegativa bakterierna och enterokockerna identifierades 
mikroskopiskt efter gramfärgning genom morfologisk karaktär och bekräftades med 
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hjälp av ett biokemiskt test medan Clostridium spp. identifierades med hjälp av API 
20A-identifikationsmetoden. Bakteriehalten av olika bakterier angavs i enheten log10 
cfu/g faeces för varje barn. För de statistiska hypotesprövningarna, utvärdering av 
variabler samt beräkningar av konfidensintervall användes Students t-test, Mann-
Whitney U-test och Pearson´s chi-squared test. Signifikansen sattes vid p-värdet mindre 
än 0,05 och ß-riskvärdet på 80%.  

Resultat 
Studien identifierade Enterococcus spp., Lactobacillus spp. och Clostridium spp., 
Enterobacteriacae-familjen samt gramnegativa anaeroba bakterier, vilka alla förekom i 
spädbarnens tarmflora. Gramnegativa anaeroba bakterier förekom hos 57% (24/42) av 
kolikbarnen i jämförelse med 30% (9/29) i kontrollgruppen (p=0.055). I genomsnitt 
hade kolikbarnen 3.47 log10 med en standardavvikelse (SD) ±3.29 log10 cfu/g faeces av 
de gramnegativa bakterierna och kontrollgruppen i genomsnitt 2.14 log10 ± 3.57 cfu/g 
faeces. Mängden Lactobacillus spp. skiljde sig åt mellan grupperna där kolikbarnen i 
genomsnitt hade 1.26 ± 2.67 log10 cfu/g faeces och kontrollgruppen 2.89 ± 3.48 log10 
cfu/g faeces (p=0.0029). I kolikgruppen var 19% (8/42) av spädbarnen koloniserade 
med Lactobacillus spp. i jämförelse med 44% (13/29) i kontrollgruppen (p=0.044).  
Inga signifikanta skillnader i halt av Enterobacteriaceae kunde ses mellan grupperna 
där 89% av kontrollgruppen och 95% av kolikgruppen hade en likartad kolonisation 
(genomsnitt 8.45 log10 vs 8.87 log10 cfu/g faeces). Inte heller sågs en signifikant skillnad 
i förekomsten och halt av Clostridium spp. mellan de bägge grupperna (4% i 
kontrollgrupp, genomsnitt 0.25 ± 1.30 log10 cfu/g faeces vs 5% kolikbarn 0.26 ± 1.99 
log10 cfu/g faeces). Samtliga barn i de bägge grupperna var koloniserade med 
Enterococcus och hade en likartad bakteriehalt (kontrollgrupp 8.39 ± 1.46 log10 cfu/g 
faeces vs kolikbarn 7.85 ± 1.23 log10 cfu/g faeces). 

4.3 Studie 3 : ”Molecular identification of coliform bacteria from colicky breastfed 
infants” Savino et al. 2009 (33) 
 
Syfte 
Studiens syfte var att undersöka spädbarns tarmflora och se om kolonisationsmönster av 
koliforma bakterier skilde sig åt hos ammade spädbarn med och utan kolik. 
 
Metod 
Denna studie var en tvärsnittsstudie som påbörjades i oktober 2006 och avslutades i 
april 2008 där totalt 80 ammade spädbarn rekryterades från Regina Margherita 
barnsjukhus i Turin, Italien. Av dessa barn ingick 41 spädbarn i kolikgruppen och 39 i 
kontrollgruppen. Några inklusionskriterier var att spädbarnen skulle ammas, vara 
mellan 4 och 16 veckor, ha en födelsevikt mellan 2500 - 4000 g samt växa normalt. De 
spädbarn som uppvisat kroniska sjukdomar, gastrointestinala störningar eller fått 
antibiotika eller probiotika under studiens rekryteringsvecka uteslöts. Kolik 
diagnostiserades enligt Wessel-kriterierna och varje spädbarn genomgick en 
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läkarundersökning. Föräldrarna till barnen fick fylla i ett formulär gällande typ av 
förlossning, barnens födelsevikt, familjehistorian av gastrointestinala sjukdomar och 
atopi, i vilken graviditetsvecka barnet fötts samt spädbarnets dagliga gråttid. 
Avföringsprover samlades direkt från blöjan från alla spädbarn och förvarades i -80°C. 
Koliforma arter isolerades genom homogenisering och filtrering därefter ströks en 
spädning av provet på selektiva McConkey-agarplattor som inkuberades i 37°C över 
natten i 5% koldioxidatmosfär. Efter att kolonimorfologier studerats beräknades halten 
bakterier i alla prover och redovisas som log10 cfu per gram faeces. Enskilda kolonier 
av koliforma bakterier subkultiverades vid 37° i en  miljö med låg syrehalt under 18 
timmar. Med hjälp av två molekylära metoder, PCR och automatiserad ribotyping 
(analys av 16S samt 23S rDNA-regionerna) samt en biokemisk igenkänningsteknik, 
API, identifierades kolonierna. På så sätt kunde forskarna se vilka av de koliforma 
arterna som var förekommande och hur de skiljde sig åt i halt. 
 
Resultat 
Studien identifierade totalt fem koliforma arter, Escherichia coli, Klebsiella 
pnuemoniae, Klebsiella oxytoca, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae samt 
Enterococcus faecalis. Den molekylära analysen visade att kolikbarnen totalt hade 10 
gånger högre halt av koliforma bakterier i avföringen i jämförelse med kontrollgruppen, 
medianvärdet var 6.00 log10 cfu/g faeces vs 5.07 log10 cfu/g faeces, (p=0.004). 
Kolonisationen av Enterobacteriaceae var betydligt större hos kolikbarn med ett 
medianvärde på 6.04 log10 cfu/g faeces till skillnad från kontrollgruppen, 4.47 log10 
cfu/g faeces (p=0.026). E. coli var mest förekommande i de bägge grupperna och 
utgjorde 56.76 % av det totala antalet isolerade kolonier från faeces hos kolikbarn och 
29.4 % hos kontrollgruppen. 73% (30/41) av kolikbarnen var koloniserade av E. coli, 
medianvärdet var 6.30 log10 cfu/g faeces i jämförelse med 41% i kontrollgruppen 
(16/39) 4.70 log10 cfu/g faeces (p= 0.002). E. aerogenes hittades endast i två kolikbarn 
däremot var 30% (12/39) i kontrollgruppen koloniserade av  E. cloacae och endast 4% 
(2/41) av kolikbarnen. Hos de koloniserade var mängden E. cloacae något högre hos 
kontrollgruppen (5.24 log10 cfu/g faeces vs 5.00  log10 cfu/g faeces) men utgjorde 2.70% 
av det totala antalet isolerade kolonierna från faeces hos kolikbarnen och 17.65% hos 
kontrollgruppen. 25% (10/39) i kontrollgruppen hade 14.41% E. faecalis, medianvärde 
på halten var 4.47 log10 cfu/g faeces i jämförelse med 9% (4/41) kolikbarn som hade 
5.41%, medianvärde 6.15 log10 cfu/g faeces (p=0.571). Det var inga signifikanta 
skillnader i halt (cfu/g faeces) av Klebsiella pneumoniae mellan de bägge grupperna där 
19.5% (8/41) av kolikbarn hade 10.81% av det totala antalet isolerade kolonier från 
faeces och ett medianvärde på 5.73 log10 cfu/g vs  35% (14/39) i kontrollgruppen som 
hade 20.59%, 5.10 log10 cfu/g (p=0.788). Förekomsten av K. oxytoca var likartad i de 
bägge grupperna men halten var större hos kolikbarnen, men inte signifikant (p=0.573).  
 
4.4 Studie 4 : ”Altered Fecal Microflora and Increased Fecal Calprotectin in Infants 
with Colic” Rhoads et al. 2009 (34) 
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Syfte  
Studiens syfte var att undersöka om en förändrad tarmflora hos spädbarn kan utgöra en 
patofysiologisk mekanism för kolik. 
 
Metod  
Denna studie var en dubbelblindad förstudie till en större studie som undersökte 
probiotikas effekt hos kolikbarn. Studien pågick mellan juni 2007 till maj 2008 där 36 
spädbarn 7-9 veckor gamla, från Texas-Houston Universitetssjukhus, lokala kliniker i 
Houstonområdet samt Kelsey-Seyboldkliniken rekryterades. Av dessa ingick 19 
spädbarn i kolikgruppen och 17 spädbarn i kontrollgruppen. Inklusionskriteriet var att 
spädbarnen inte skulle ha några kända sjukdomar. Spädbarnens gråt (tid och episoder) 
antecknades under två dagar av föräldrarna. De spädbarn som grät eller var kinkiga 
minst 3 timmar per dag 3 dagar i veckan klassades som kolikbarn och de spädbarn som 
inte uppfyllde kriterierna ingick i kontrollgruppen. Spädbarn som kräktes, hade feber, 
diarré, intrauterin tillväxthämning och hematochezi (blod i avföringen) exkluderades. 
Även förtidigt födda spädbarn (<36 veckors graviditet),  spädbarn som inte växte mer 
än 5 % på tillväxtkurvan och använt antibiotika inom 2 månader från födseln uteslöts 
från studien. Med hjälp av ELISA, gaskromatografi och denatureringsmetoden, DGGE 
(denaturerande gradientgelelektrofores) mättes kalprotektinnivån, gassammansättningen 
i utandningsluft och mikroorganismer i avföringen genom analys av16S rRNA-genen.  
Via en ansiktsmask togs de första utandningsproverna på fastande barn som inte hade 
ätit 3- 4 h innan och två andra prov togs 1 respektive 2 h efter spädbarnen hade matats. 
Halten väte, metan och koldioxid analyserades med hjälp av Microlyzer en halvtimme 
efter provtagningen. Avföringsprover togs och frystes ner till -70°C. DNA extraherades 
och amplifierades med hjälp av PCR. DGGE och sekvensanalys av 16S rRNA-genen 
identifierade bakterierna i avföringsproverna. Avföringsprover analyserades för 
bestämning av kalprotektinnivån med hjälp av PhiCal-Test. 
 
Resultat 
Första dagen var förekomsten av både gråt och gnäll i genomsnitt tre gånger högre hos 
kolikbarn än i kontrollgruppen, 314 ± 36 minuter vs 103 ±17 minuter. Andra dagen  
registrerades gråt och gnäll hos kolikbarnen i genomsnitt till 297 ± 33 minuter vs 
kontrollgruppen 115 ± 22 minuter (p=0.001). Enbart gråt hos kolikbarnen varierade 
ytterst lite de båda dagarna och låg i genomsnitt på 175 ± 28 minuter i jämförelse med 
kontrollgruppen som grät 39 ±15 minuter (p=0.0004). Kalprotektinnivån i faeces hos 
kolikbarn visade sig vara två gånger högre än hos kontrollgruppen, 413 ± 71 mg/kg vs 
197± 46 mg/kg (p=0.042). Halten väte i utandningsluften hos 50% av kolikbarnen och 
25% i kontrollgruppen efter fasta var > 20 ppm. Ingen skillnad i halten väte i 
utandningsluften sågs mellan de bägge grupperna en respektive två timmar 
postprandialt samt vid jämförelse mellan ammade och flaskmatade spädbarn. Den 
bakteriella mångfalden i faeces skiljde sig signifikant åt mellan de bägge grupperna där 
kolikbarn till skillnad från kontrollgruppen hade en lägre diversitet  (p=0.05). Klebsiella 
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spp. var mer förekommande hos kolikbarn, 44% (8/18) vs 5% (1/17) (p=0.02). 
Enterobacter/Pantoea fanns hos kontrollgruppen där 45% (5/11) var koloniserade men 
inga kolikbarn (p=0.032). 
 
 

SAMMANFATTNING AV STUDIERNA 
Tabell 1: Kortfattad sammanfattning av skillnaderna i spädbarns tarmflora (andel i %) 

 
Studie och metod Studiepopulation Kolikbarn Kontrollgrupp 
De Weert et al. 
 
16S rRNA + 
Chip hybridsering 

12 kolikbarn  
12 kontrollbarn 

Mer Proteobakterier, 
liten mängd 
Bacteroides.  
Låg bakteriell 
mångfald första 100 
dagarna 

Mer Lactobacillus 
Bifidobacterium som ökade 
första och andra veckan. 
Bakteriella mångfalden mer 
stabil över tid. 
 

Savino et al. 2004 
 
Klassisk odling 

42 kolikbarn  
29 kontrollbarn 

19% koloniserade av 
Lactobacillus spp. 
57% av Gram negativa 
anaeroba bakterier  

44% koloniserade av 
Lactobacillus spp. 
30% av Gram negativa anaeroba 
bakterier 

Savino et al. 2009 
 
Selektiva 
agarplattor 
 
(Koliforma 
bakterier)  

41 kolikbarn 
39 kontrollbarn 

Av isolaten  utgjorde 
E. coli 56.76%  
E. aerogenes 2.7% 
E. faecalis 5.41% 
E. cloacae 2.7% 
K. pneumoniae10.8% 
K. oxytoca 21.62% 

Av isolaten utgjorde E. coli 
29.4% 
E. aerogenes - 
E. faecalis 14.71% 
E. cloacae 17.65% 
K. pneumoniae 20.59% 
K. oxytoca 17.65% 

Rhoads et al.  
 
16S rRNA + 
DGGE 

19 kolikbarn 
17 kontrollbarn 

Låg bakteriell 
mångfald 
Klebsiella spp. hos 
44% 
Enterobakter/Pantoea 
hos 0% 

Klebsiella spp. hos 5% 
Enterobakter/Pantoea hos 45% 
 

 
 
 
4.5 Studie 5: ”Treating infant colic with the probiotic Lactobacillus reuteri: double 
blind, placebo controlled randomised trial” Sung et al. 2014 (35) 
 
Syfte 
Studiens syfte var att undersöka Lactobacillus reuteri DSM 17938 effekt hos kolikbarn 
samt stammens effekt på fekala kalprotektinnivån samt kolonisationen av E. coli. 
 
Metod 
Studien genomfördes mellan  augusti 2010 och augusti 2012 som en dubbelblindad och 
randomiserad studie där 167 friska spädbarn med kolik rekryterades från olika kliniker i 
Melbourne i Australien.  Av dessa tilldelades 85 spädbarn fem droppar av totalt 108 

CFU av Lactobacillus reuteri DSM 17938 och 82 spädbarn fick placebodroppar 
innehållande maltodextrin som administrerades dagligen under en månads tid. 
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Dropparna var identiska i färg, smak och utseende. Kolik definierades enligt Wessel-
kriterierna och efter genomförd intervju med föräldrarna till spädbarnen valdes lämpliga 
deltagare till studien ut. Barn vars vårdnadshavare hade bristande språkkunskaper i 
engelska exkluderades från studien. Några andra exklusionskriterier var födelsevikt < 
2500 g och komjölksallergi. Även de som inte följde viktkurvan, hade medicinska 
problem, åt fast föda, gick på antibiotika, barn som intog L. reuteri vid studiens början 
och ammade barn vars mödrar vid studiens början intog L. reuteri uteslöts från studien. 
Med hjälp av en dagbok rapporterade föräldrarna in spädbarnens gråt (tid och antal 
episoder) och gnäll. Även barnens sömntider rapporterades in. Halten av fekalt 
kalprotektin, kolonisationen av E. coli och bakteriella mångfalden mättes vid studiens 
start (dag 0) samt efter 28 dagars behandling. Föräldrarna till spädbarnen fyllde i 
frågeformulär gällande moderns mentala hälsa, föräldrarnas livskvalité vid studiens start 
samt 28 dagar och 6 månader efter behandlingen. Föräldrarna fyllde även i 
frågeformulär gällande spädbarnens livskvalité 6 månader efter behandlingen. 
 
Resultat 
Av 167 spädbarn som randomiserades slutförde 127 spädbarn studien (82% i 
probiotikagruppen och 80% i placebogruppen). Vid studiens start var 
gråttiden/kinkigheten i genomsnitt 328 min/dag hos probiotikagruppen  och 329 
min/dag hos placebogruppen. Efter en månads behandling hade gråttiden och 
kinkigheten reducerats med hälften hos 40% (27/67) av spädbarnen i probiotikagruppen 
och 48% (29/60) i placebogruppen (p=0.23). Spädbarnens gråttid/kinkighet i 
probiotikagruppen var i genomsnitt 49 minuter mer per dag än placebogruppen efter den 
första månaden (p=0.02). Skillnaderna gällde framförallt kinkigheten där spädbarn i 
probiotikagruppen var kinkiga i genomsnitt 52 minuter mer per dag än barn i 
placebogruppen (p=0.002). Spädbarnen i probiotikagruppen sov i genomsnitt 47 
minuter mindre än spädbarnen i placebogruppen efter en månads behandling (p=0.04).  
Efter en månads behandling sågs inga signifikanta skillnader i bakteriell mångfald vid 
analys av de fekala proverna hos 28 spädbarn som behandlades med probiotika och 27  i 
placebogruppen. Kolonisationen av E. coli var likartad där kolikgruppen i genomsnitt 
hade 3.1 x 107  cfu/ mL avföring  och placebogruppen 2.6 x 107 cfu/ mL ( p=0.70). 
Ingen signifikant skillnad sågs i kalprotektinnivån hos 53 spädbarn i probiotikagruppen 
och 49 spädbarn i placebogruppen (230 mg/kg faeces vs 197.4 mg/kg faeces, p=0.49). 
Spädbarn (n=50) vars gråttid och kinkighet hade minskat med 50% i båda grupperna 
hade en lägre halt av kalprotektin än spädbarn (n=52) som inte svarade på behandlingen 
(genomsnitt 96.6 mg/kg, p=0.04). Efter 6 månader sågs ingen signifikant skillnad i 
gråttid eller kinkighet mellan spädbarnen i de bägge grupperna. Behandlingen med 
probiotika förbättrade inte heller kolikbarnens sömn, moderns mentala hälsa eller 
föräldrarnas och spädbarnens livskvalité. 
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4.6 Studie 6: ”Lactobacillus reuteri DSM 17938 for the Management of Infantile Colic 
in Breastfed Infants: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial” 
Szajewska et al. 2012 (36) 
 
Syfte 
Studiens syfte var att undersöka Lactobacillus reuteri DSM 17938 effekt som 
behandling hos ammade spädbarn med kolik. 

Metod  
Studien genomfördes mellan januari 2010 och december 2011 där 80 spädbarn med 
kolik <5 månader gamla rekryterades från en läkarmottagning i Warszawa, Polen. Av 
dessa tilldelades 40 spädbarn fem droppar med totalt 108 CFU av Lactobacillus reuteri 
DSM 17938 och 40 spädbarn fick placebo som administerades oralt dagligen under 21 
dagar. Både den aktiva substansen och placebon var identiska i färg, smak och utseende. 
Inklusionskriterierna var att spädbarnen skulle vara under fem månader, ha kolik där 
gråt och/eller kinkighet förekom 7 dagar innan studiens start och enbart eller 
huvudsakligen ammas (>50%). Exklusionskriterierna var akuta eller kroniska 
sjukdomstillstånd, gastrointestinala åkommor och användning av antibiotika eller 
probiotika 7 dagar innan studiens start. Föräldrarna till spädbarnen fick under 
behandlingstiden rapportera in spädbarnens gråttid, den dagliga administrationen av 
studieprodukten och eventuella biverkningar. Med hjälp av VAS-skalan (visuella 
analogskalan) fick föräldrarna dag 7, 21 och 28 skatta familjens livskvalité från 0, ingen 
förbättrad effekt till 10, god effekt samt deras egen uppfattning om spädbarnens 
koliksmärta från 0, ingen smärta till 10, svår smärta. Efter 7, 14,  21 och 28 dagar 
undersöktes alla spädbarn av samma läkare och föräldrarnas dagböcker samlades in vid 
sista besöket för att utvärdera effekten av behandlingen. I studien användes Mann-
Whitney U test, Fisher test samt Pearson´s chi-squared test för den statistiska analysen. 

Resultat 
Studiens primära utfallsmått var mer än 50% minskad gråttid hos spädbarn, i 
probiotikagruppen uppnåddes det redan efter 7 dagars behandling hos 15% (6/40) men 
inte hos något barn i placebogruppen (p=0.026). Efter 14 dagars behandling med 
probiotika sågs en minskning av gråttiden med 50% hos 75% (30/40) i 
probiotikagruppen och 17.5% (7/40) i placebogruppen (p=<0.001). Motsvarande efter 
21 dagar noterades hos 97,5% (39/40) i probiotikagruppen och 37.5% (15/40) i 
placebogruppen (p=<0.001). Slutligen sågs en minskning av gråttiden med 50% hos alla 
40 spädbarn i probiotikagruppen och 62,5% (25/40) i placebogruppen efter 28 dagars 
behandling (p=<0.0001). Vid studiens start grät samtliga barn mer än 3 timmar/dag 
(genomsnitt 240 minuter/dag) och efter 7 dagars behandling sågs ingen signifikant 
skillnad i gråttid mellan de bägge grupperna men gråttiden hos samtliga spädbarn hade i 
genomsnitt reducerats till i genomsnitt 180 min/dag (p=0.002). Efter 14 dagar var 
gråttiden i probiotikagruppen i genomsnitt 105 minuter/dag och 150 minuter/ dag i 
placebogruppen (p=<0.0001). Efter 21 dagars behandling grät spädbarnen i 
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probiotikagruppen i genomsnitt 75 minuter/dag och barnen i placebogruppen 128 
minuter/dag (p=0.001). Efter 28 dagar hade gråttiden i probiotikagruppen i genomsnitt 
minskat till 52 min/dag och i placebogruppen till 120 min/dag (p=<0.0001). 
Föräldrarnas självskattade upplevelse av spädbarnens koliksmärta sänktes från ett 
genomsnitt på 8.4 i probiotikagruppen vid studiens början till 2.1 dag 28. Föräldrarna 
till spädbarnen i placebogruppen skattade motsvarande vid samma tidpunkter till 8 
respektive 5.1 på VAS-skalan. Föräldrarna till spädbarnen i probiotikagruppen skattade 
i genomsnitt livskvalitén i familjen mellan 8-8.7 från dag 7 till dag 28 medan 
motsvarande för placebogruppens föräldrar var 5.1-5.3 under samma tidsperiod 
(p=<0.0001). 

4.7 Studie 7: ”Lactobacillus reuteri DSM 17938 in Infantile Colic: A Randomized, 
Double-Blind, Placebo-Controlled Trial” Savino et al. 2010 (37) 
 
Syfte 
Studiens syfte var att undersöka effekten av Lactobacillus reuteri DSM 17938 som 
behandlingsmetod vid kolik samt stammens effekt på tarmfloran. 

Metod 
Till denna randomiserade dubbelblindade, placebokontrollerade studie rekryterades 126 
ammade spädbarn med kolik mellan mars 2008 och augusti 2009. 76 av spädbarnen 
exkluderades och 50 spädbarn ingick i studien där hälften ingick i probiotikagruppen 
och andra hälften i placebogruppen. Kolik diagnostiserades enligt Wessel-kriterierna 
och mödrarna till barnen uppmuntrades till en mjölksproteinfri diet vid studiens start. 
Alla spädbarn var födda vid fullgången graviditet, med en födelsevikt på 2,5 - 4 kg och 
de var mellan 2-16 veckor gamla vid studiens start. Exklusionskriterier var kroniska och 
gastrointestinala besvär, intag av probiotika eller antibiotika veckan innan studiens 
början samt användning av modersmjölksersättning. Hälften av spädbarnen tilldelades 
fem droppar med totalt 108 CFU av Lactobacillus reuteri DSM 17938 och hälften fick 
placebo som administrerades oralt dagligen under 21 dagar, 30 minuter innan första 
måltiden. Den aktiva substansen och placebon var identiska i färg, smak och utseende. 
Innan studiens start intervjuades föräldrarna till spädbarnen gällande födelsevikt, typ av 
födsel, gestationsvecka, gråttid samt förekomst av gastrointestinala sjukdomar. 
Föräldrarna fick med hjälp av en dagbok rapportera in spädbarnens dagliga gråttid, 
avföringens egenskaper samt behandlingens eventuella bieffekter. Vid studiens start 
(dag 0) samt dag 21 undersöktes alla spädbarn och fekala prover togs på barnen för 
analys av tarmfloran med hjälp av 16SrRNA-analys (FISH-metoden). Med hjälp av en 
kolorimetrisk metod analyserades halten ammoniak i avföringen. I studien användes 
Students t-test, Mann-Whitney U test, Fisher test samt Wilcoxon och Friedman-test för 
den statistiska analysen. Studien analyserades enligt intention to treat (ITT). 

Resultat 
Samtliga spädbarn i probiotikagruppen fullföljde studien. I placebogruppen 
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exkluderades fyra spädbarn på grund av rapporterad feber hos ett barn, ofullständig 
rapportering av gråttiden hos två barn och symptom på gastroesofageal reflux hos ett 
barn. Vid studiens start grät spädbarnen i probiotikagruppen i genomsnitt 370 
minuter/dag och spädbarnen i placebogruppen 300 minuter/dag (p=0.127). Efter 21 
dagars behandling hade gråttiden hos spädbarnen i probiotikagruppen reducerats till ett 
genomsnitt på 35 minuter/dag medan spädbarnen i placebogruppen grät i genomsnitt 90 
minuter/dag (p=0.022). Efter behandlingen grät 16% av spädbarnen i probiotikagruppen 
>180 minuter/dag i jämförelse med 57% av spädbarnen i placebogruppen (p=0.009). 
80% av kolikbarnen svarade på behandlingen vid dag 7,  96% vid dag 14 och 96% vid 
dag 21 och minskade sin dagliga gråttid med 50%. Jämförelsevis minskade 38% av 
barnen i placebogruppen sin dagliga gråttid med 50% dag 7, 62% vid dag 14 och 71% 
vid dag 21. Analys av fekala prover visade att förekomsten av E. coli var större hos 
probiotikagruppen vid studiens början (medianvärde på 1.54 x 108/g faeces vs 
placebogruppen 2.49 x 106/g faeces (p=0.006)). Efter 21 dagars behandling hade halten 
E. coli reducerats signifikant i jämförelse med probiotikagruppen, -6.55 x 107/g faeces 
vs 4.30 x 105/g faeces (p=0.001). Vid studiens start var halten av Lactobacillus snarlik 
hos de bägge grupperna (medianvärdet hos probiotikagruppen var 8.40 x 103/g faeces vs 
probiotikagruppen 8.20 x 103/g faeces (p=0.988). Efter 21 dagars behandling hade 
probiotikagruppen ett medianvärde på 4.15 x 105/g faeces Lactobacillus i jämförelse 
med placebogruppen som hade 9.99 x 102/g faeces (p=0.015). Vid studiens start hade 
spädbarn i probiotikagruppen en högre koncentration av fekal ammoniak (mg/L) i 
jämförelse med placebogruppen, medianen var 2.59 vs 1.44 (p=0.064). Efter 21 dagars 
behandling minskade koncentrationen av ammoniak till 1.05 mg/L i probiotikagruppen 
och ingen förändring sågs i placebogruppen (1.65 mg/L). Det noterades ingen 
signifikant skillnad i halten Bifidobacterium mellan de bägge grupperna vid studiens 
start och efter 21 dagars behandling. 

Tabell 2: Genomsnittlig gråttid hos kolikbarn innan och efter behandling med 
Lactobacillus reuteri DSM 17938 resp. placebo  

 

Studie  Vid studiens 
början 

7 dagar 21 dagar 28 dagar 

5. Sung et al. 328 min/dag vs 
329 min/dag 

- - 229 min/dag 
vs 191 
min/dag 

6. Szajewska 
et al. 

240 min/dag vs 
240 min/dag 

180 min/dag vs 
180 min/dag 

75 min/dag vs 
128 min/dag 

52 min/dag vs 
120 min/dag 

7. Savino et 
al. 

370 min/dag vs 
300 min/dag 

95 min/dag vs 
185 min/dag  

35 min/dag vs 
90 min/dag 

- 
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4.8 Studie 8: ”454 Pyrosequencing Analysis on Faecal Samples from a Randomized 
DBPC Trial of Colicky Infants Treated with Lactobacillus reuteri DSM 17938” Roos et 
al. 2013 (38) 
 
Syfte 
Studiens syfte var att analysera tarmfloran hos spädbarn med kolik efter behandling av 
Lactobacillus reuteri DSM 17938. 

Metod 
I denna studie ingick 29 ammade spädbarn mellan 10-60 dagar gamla från en 
randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad studie (studie 7, Savino et al. 
2010) (37) vars syfte var att undersöka effekten av Lactobacillus reuteri DSM 17938 
vid kolik. Av dessa ingick 15 spädbarn i probiotikagruppen där 14 spädbarn svarat 
positivt på Lactobacillus reuteri DSM 17938-behandling, d.v.s. vars gråttid minskat 
med > 50% efter 21 dagars behandling och 14 spädbarn i placebogruppen där gråttiden 
hos 7 barn minskat med > 50% efter 21 dagar. Fekala prover togs vid studiens start och 
dag 21 och förvarades först vid -20°, sedan vid -70° för att slutligen analyseras med 
hjälp av 454 pyrosekvensering. DNA extraherades från 250 mg faeces och 16S-rRNA 
genen PCR-amplifierades med hjälp av två stycken primers och sekvenserades. Efter 
sekvenseringen sorterades sekvenserna upp efter likhet och de sekvenser som var 
tillräckligt lika grupperades ihop och utgjorde en operational taxonomic unit (OTU). 
Sekvenser som skiljde sig med >5% utgjorde olika OTU. Statistiska analysen gjordes 
med hjälp av Fisher- och Wilcoxon-test samt Mann Whitney-test. 
Variansanalysmetoden adonis testade korrelationen mellan en förändrad 
tarmfloresammansättning och probiotikagrupp/placebo, de som svarade på 
behandlingen samt typ av förlossning samt korrelationen mellan 
tarmfloresammansättning och kombinationen av dessa faktorer. Förväntade resultat var 
att tarmfloran hos spädbarn behandlade med probiotika och kontrollgruppen skulle 
skilja sig åt samt att behandlingen med Lactobacillus reuteri skulle ge en högre 
mikrobiell diversitet hos spädbarnen som svarade positivt på behandlingen. 

Resultat 
Tarmkolonisationen av de fyra största divisionerna, Proteobacteria, Firmicutes, 
Actinobacteria och Bacteroidetes varierade enormt mellan spädbarnen (se tabell 3). 
Tarmfloresammansättningen hos kolikbarn hade hög variabilitet mellan barnen där 
Firmicutes/Bacteroidetes-förhållandet varierade från 4.000 till 0.025. Trots detta var 
tarmfloran på individnivå rätt stabil. Intag av Lactobacillus reuteri ändrade inte 
tarmflorans sammansättning men en ökning av divisionen Bacteroidetes och genuset 
Bacteroides sågs hos spädbarnen vars gråttid minskat med >50% efter 21 dagars 
behandling (14 spädbarn i probiotikagruppen och 7 i kontrollgruppen). Hos spädbarn 
som svarade på behandlingen oavsett de fått probiotika eller placebo ökade den relativa 
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mängden Bacteroidetes med 8% i jämförelse med gruppen som inte svarade på 
behandlingen, där en minskning på 18% sågs (p=0.004). Resultatet av fekala prover 
tagna dag 21 visade inte på någon ökning av Firmicutes, Lactobacillus eller minskning 
av Enterobacteriaceae. Enligt diversitetsvärderna från beräkningarna med hjälp av 
adonis-analysen som jämförde tarmfloran dag 0 och dag 21 korrelerade inte den 
förändrade sammansättningen av tarmfloran gällande division, taxa och OTU varken 
med de enstaka faktorerna probiotika/placebo respektive förlossningssätt eller med 
kombination av faktorer. Däremot sågs en korrelation mellan gruppen som svarade på 
behandlingen och förändringar i sammansättningen av division, taxa och OTU.  

Tabell 3. Relativa mängden av de fyra största bakteriedivisionerna i kolikbarns 
tarmflora 

Division Medelvärde Medianvärde Max Min  

Proteobacteria 15.4% 12.1% 52.0% 0.04% 

Actinobacteria 30.2% 30.3% 91.4% 0.1% 

Firmicutes 37.7% 31.7% 97.4% 1.9% 

Bacteroidetes 16.3% 0.3% 78.6% Ej upptäckt 

 

5 Diskussion 
 
5.1 Tarmfloran 
Etiologin till kolik är fortfarande oklar och det befintliga vetenskapliga underlaget pekar 
på många olika faktorer som tros vara involverade i utvecklingen av kolik. 
Koliksymtom som buksmärtor, gaser och obehag som leder till gråt förmodas vara 
kopplade till tarmfloran där en avvikelse kan vara en förklaring till uppkomsten. 
Tarmfloran är betydande för hälsan genom att producera näringsämnen, upprätthålla en 
barriärfunktion mot patogena organismer och för immunförsvaret.   
I denna litteraturstudie granskades fyra artiklar som undersökte tarmfloran hos 
kolikbarn och friska spädbarn. Syftet med litteraturstudien var att granska den befintliga 
kunskapen inom området för att se om skillnader i tarmfloran kan förklara uppkomsten 
av kolik. Gemensamt i majoriteten av undersökta artiklar var att kolikbarn i större 
utsträckning var koloniserade av Proteobacteria, där Enterobacteriaceae  och koliforma 
bakterier som E. coli ingår. Av de sex koliforma arterna som Savino et al. (2009) 
undersökte hade kontrollgruppen en jämnare procentuell fördelning av de olika arterna 
till skillnad från kolikbarnen. E. coli var den mest förekommande arten i bägge 
grupperna och utgjorde mer än hälften av de isolerade koliforma bakterierna i 
avföringen från kolikbarn i jämförelse med kontrollgruppen där E. coli utgjorde mer än 
en fjärdedel (Se tabell 1). Tidigare studier har visat en ökad förekomst av 
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gasproducerande bakterier i tarmfloran hos kolikbarn vilka tros påverka utvecklingen av 
kolik (6).  
I artikeln av Savino et al. (2004) var 57% av kolikbarnen koloniserade av gramnegativa 
anaeroba bakterier till skillnad från 30% av spädbarnen i kontrollgruppen. De Weerth et 
al. noterade en signifikant större relativ förekomst av Proteobacteria dag 14 dagar 
postpartum hos kolikbarn. Till en början hade kolikbarnbarn också en något större 
förekomst av Lactobacillus och Bifidobacterium än barn utan kolik vilka sedan 
minskade parallellt med att Proteobacteria ökade. Kanske har Proteobacteria en 
viktigare roll i utveckligen av kolik än låg/hög förekomst av Lactobacillus och 
Bifidobacterium och vore intressant att titta närmare på för diagnostik av kolik. Trots att 
Enterobacter är en humanpatogen bakterie som ingår i Enterobacteriaceae-familjen 
visade Savino et al. (2009) att förekomsten av två arter av Enterobacter var större i 
kontrollgruppen än i kolikgruppen. Även i studien av Rhoads et al. var nästan hälften av 
spädbarnen i kontrollgruppen koloniserade av Enterobacter men ingen kolonisation 
sågs hos kolikbarnen. Författarna till studien diskuterar att bakterien troligtvis inte är 
patogen i den bemärkelsen att den är betydande för utvecklingen av kolik. 
 
I studien av De Weerth et al. sågs en lägre bakteriell mångfald under de hundra första 
dagarna hos kolikbarn i jämförelse med kontrollgruppen. Dessa skillnader var redan  
detekterbara och statistiskt signifikanta dag 14 och 28, vilket stödjer hypotesen att 
avvikelserna i tarmfloran kan vara orsaken till kolik och inte en följd. Det framgår i 
studien att koliken utvärderades vid 6 veckors ålder dock inte när kolikbarnens kolik 
utvecklats och upphört, vilket vore av intresse för att fastställa tarmfloran före, under 
och efter koliksymtomen. Stabiliteten av tarmfloran var också lägre hos kolikbarn till 
skillnad från kontrollgruppen men inga skillnader i tarmfloran sågs mellan de bägge 
grupperna vid 3-4 månaders ålder. Vid den tiden upphör koliken vanligen och en möjlig 
faktor som diskuteras av författarna i artikeln är den försenade utvecklingen av 
tarmfloran hos kolikbarn, vilket analyserna visade. Rhoads et al. visade på en lägre 
bakteriell mångfald hos kolikbarn men även en högre halt av Klebsiella spp. som ingår i 
gruppen koliforma bakterier. 44% av kolikbarnen var koloniserade av Klebsiella spp. 
till skillnad från 5% i kontrollgruppen. Författarna diskuterar att släktet potentiellt ger 
upphov till en inflammatorisk reaktion vilket orsakar inflammation i tarmen samt att 
kolik kan vara förstadiet till andra inflammatoriska sjukdomar som irritabel 
tarmsjukdom (IBS). Kalprotektinnivån i faeces som undersöktes i Rhoads et al. studie, 
låg i genomsnitt på 413+-71 mg/kg hos kolikbarn i jämförelse med kontrollgruppens 
197+-46 mg/kg (p=0.042). Vanligen uppvisar spädbarn höga koncentrationer av 
kalprotektinet vilket medför att det blir svårt att säkerställa om nivåerna är ett resultat av 
en inflammation orsakad av Klebsiella spp. som författarna menar eller om nivåerna är 
fullständigt normala. Resultatet behöver inte indikera på att kolikbarn har en förhöjd 
nivå till följd av koliken. Studier som jämförde kalprotektinnivån hos spädbarn som 
ammats och flaskmatats visade att ammade spädbarn hade en högre fekal 
kalprotektinnivå än flaskmatade spädbarn (40). Kalprotektinet kan vara ett komplement 
vid diagnos av kolik, dock behövs fler studier för att fastslå att kolikbarnens förhöjda 
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kalprotektinnivåer är till följd av koliken som i sin tur är ett resultat av intestinal 
inflammation. Savino et al. (2009) undersökte också förekomsten av Klebsiella spp. och 
identifierade två arter i tarmfloran hos kolikbarn och kontrollgruppen. Till skillnad från 
studien av Rhoads et al. var förekomsten av Klebsiella pneumoniae högre i 
kontrollgruppen än hos kolikbarnen medan förekomsten av Klebsiella oxytoca inte 
skiljde sig inte signifikant åt mellan grupperna (se tabell 1).  
 
Förlossningssätt tros vara en betydande faktor för kolonisationsmönstret i spädbarnens 
tarmflora (41). Förlossningssätt varierade i studierna  där samtliga spädbarn var födda 
vaginalt i De Weerth et al. studie,  84% i studien av Rhoads et al. 60% i studien av 
Savino (2009) et al. och 59.5% i studien av Savino et al. (2004).  Vaginalt födda barn 
har till skillnad från kejsarsnittsfödda visat sig ha högre halter av Lactobacillus spp. i 
faeces (16). De Weerth et al. och Savino et al. (2004) rapporterade att kolikbarn hade en 
lägre förekomst av Lactobacillus spp. I studien av Savino et al. (2004) förekom 
Lactobacillus hos 19% i kolikgruppen som var koloniserade med 1.26 log10 cfu/g i 
faeces jämfört med 44% i kontrollgruppen med 2.89 log10 cfu/g faeces. De Weerth et al. 
visade även på en mindre relativ förekomst av Lactobacillus och Bifidobacterium hos 
kolikbarn än i kontrollgruppen. Hos kontrollgruppen ökade andelen av dessa släkten 
redan första och andra levnadsveckan medan en minskning hos kolikbarnen sågs. Låg 
kolonisationsgrad av mjölksyrebakterier kan leda till en lägre produktion av kortkedjiga 
fettsyror som smörsyra. Smörsyra har en rad positiva effekter i tarmfloran och lindrar 
bland annat slemhinneinflammation, förstärker barriärfunktionen såväl som modulerar 
tarmens motilitet (42). Tidigare studier har visat att låga halter av Lactobacillus under 
spädbarnens första levnadsmånader medför låga halter kortkedjiga fettsyror (SCFA) 
som kan vara betydande i utvecklingen av kolik (43).  
 
I studien av Savino et al. (2004) var kolonisationsfrekvensen av Enterobacteriaceae  
95% hos spädbarnen i kolikgruppen och 89% hos kontrollgruppen där även halten var 
likartad. Savino et al. (2009) visade däremot att kolikbarnen hade en högre halt cfu/g 
faeces av Enterobacteriaceae till skillnad från kontrollgruppen. Då koliforma bakterier 
ingår i Enterobacteriaceae är det svårt att dra en slutsats om huruvida kolonisationen av 
familjen eller olika släkten och arter som ingår i familjen är av betydelse. Fastän 
kolonisationen kan vara likartad kan spridningen skilja sig mycket åt mellan och inom 
grupperna och vilken halt som är av betydelse för utvecklingen av kolik är oklart. 
 
Kolikbarnen i studien av De Weerth et al. hade en lägre andel av Bacteroidetes i 
jämförelse med kontrollgruppen under hela perioden. Kolonisationen av divisionen 
Bacteroidetes påbörjas redan efter några dagar hos ett nyfött barn. Ammade spädbarn 
uppvisar inte märkbara mängder av Bacteroidetes i tarmfloran förrän de börjar med fast 
föda (44). En lägre halt av Bacteriodetes har även setts hos spädbarn behandlade med 
antibiotika (17). En lägre kolonisationsgrad av Bacteroidetes kan hos kolikbarn medföra 
att andra divisioner som Proteobacteria istället får större kolonisationsgrad i tarmfloran. 
Författarna diskuterar att Proteobacteria-divisionen potentiellt ger upphov till 
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inflammation hos kolikbarnen och att en minskning av de gynnsamma 
mjölksyreproducerande bakterierna kan vara relevant vid uppkomsten av kolik.  
 
Av de fyra de artiklarna som undersöktes i denna litteraturstudie skiljde sig artiklarna åt 
gällande undersökta organismer, studiepopulation, resultat och metod av kartläggningen 
av tarmfloran. I två studier, Savino et al. (2004) och Savino et al. (2009) användes 
traditionell odlingsteknik. Metoden kan orsaka problem då många bakterier är beroende 
av tarmens inre miljö och är inte odlingsbara (16). De Weerth et al. och Rhoads et al. 
använde sig av molekylära metoder, DNA-sekvensering av 16S rRNA-genen. 
Fördelarna med metoden är att det existerar en stor databas av 16S rRNA-gensekvenser 
vilket medför att metoden upptäcker en större bakteriell mångfald och är mer precis och 
därmed mer tillförlitlig (18). Metoden har sina begränsningar då 16S rRNA-genen hos 
liknande arter kan uppvisa ytterst få skillnader vilket försvårar att särskilja 
närbesläktade arter (16). HITchipet som också nyttjar 16S rRNA-genen, ger en god 
uppfattning av både vad som finns och inte finns i tarmfloran dock har metoden också 
sina begränsningar. Vilka arter som identifieras styrs främst av vad finns på chipet så 
analysen begränsas till de sekvenser chipet innehåller. Vidare kan primers vid PCR-
amplifieringen även missa att binda till enstaka sekvenser vilket medför förlust av art 
(27). Denaturerande Gelelektrofores (DGGE) metoden separerar DNA-sekvenser som 
skiljer sig åt med ett baspar vilket medför att minimala skillnader i bakteriernas 16S 
rRNA-regioner med en variation lättare upptäcks (19). 
 
Sammantaget visar varje enskild studies resultat på att det finns vissa skillnader i 
tarmfloran mellan kolikbarn och icke-kolikbarn. Vissa mönster ses även mellan 
studierna. Kolikbarn har en lägre bakteriell mångfald, en större kolonisation av 
koliforma bakterier, Proteobacteria och en lägre halt och frekvens av Lactobacillus, 
Bifidobacterium och Bacteroidetes, som tros gynna tarmfloran. Om dessa skillnader i 
tarmfloran var för sig, tillsammans eller i kombination av varandra orsakar kolik finns 
inga svar på. Tarmfloran är komplex och huruvida vissa arter eller stammar och deras 
mängd tillsammans med andra organismer inverkar på koliksymptom är fortfarande 
oklart. Avvikelserna i tarmfloran kanske eventuellt endast under inflytande av andra 
faktorer orsakar kolik, om så blir ännu svårare att fastslå tarmflorans betydelse.  
 
 
5.2 Probiotika 
Kolik är ett vanligt problem för spädbarn, föräldrar och inom barnhälsovården. 
Förhoppningen om att hitta en effektiv behandling som ska minska lidandet och 
eventuella kostnader inom vården är stor. Intag av levande mikroorganismer i form av 
probiotika anses kunna förbättra mukosala barriärfunktionen och reducera halten 
proteobakterier och gasproducerande bakterier i tarmfloran (41). Syftet med 
litteraturstudien var att granska den befintliga kunskapen gällande probiotika och dess 
effekt vid kolik. I de tre kliniska studierna som undersöktes i denna litteraturstudie 
utvärderade samtliga effekten av Lactobacillus reuteri DSM 17938 vid kolik. Två 
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artiklar visade goda resultat. Savino et al. visade på minskade koliksymptom där 
gråttiden efter 21 dagars behandling reducerades från 370 min/dag till 35 min/dag. 
Förbättringen kunde redan ses efter en vecka där 80 % av spädbarnen uppvisade en 
reduktion i gråttid med mer än 50% och efter 21 dagar sågs motsvarande minskning hos 
96% av spädbarnen. Szajewska et al. erhöll inte lika goda resultat efter en vecka, där 
gråttiden halverades endast hos 15% av spädbarnen. Däremot hade gråttiden hos 97,5% 
av spädbarnen efter 21 dagars behandling reducerats med mer än 50%. Sung et al. 
rapporterade inte lika goda resultat gällande probiotikas effekt som tidigare författare. 
Efter 28 dagars behandling reducerades gråttiden till hälften hos 40% av spädbarnen i 
probiotikagruppen och 48% i placebogruppen. Studien visade efter 6 månader ingen 
skillnad i gråttid mellan de bägge grupperna och ingen skillnad i förbättring av 
spädbarnens sömn och föräldrarnas mentala hälsa och livskvalité. Forskarna drar 
slutsatsen att probiotika inte förbättrar koliksymtom och inte kan rekommenderas till 
kolikbarn. Kolik är övergående och upphör vanligen efter 4 månader vilket kan 
förklarar studiens negativa utfall. Det visades tydligt i studien av Szajewska et al. 
genom att gråttiden hos även spädbarnen i placebogrupperna signifikant minskade efter 
21 dagar trots att ingen intervention gavs. Författarna i Szajewska et al. studie diskuterar 
att placeboeffekten i tidigare studier varierat mellan 5% till 83%. En möjlig förklaring 
till placeboeffekten i studierna kan vara att föräldrarna känner sig sedda och får hjälp. 
Amning tros även vara en bidragande faktor till de positiva resultaten då bröstmjölken 
innehåller substanser som oligosackarider som fungerar som prebiotika och främjar 
tillväxten av tarmfloran (19). I studien av Savino el al. var samtliga barn ammade och i  
Szajewska et al. studien var de flesta (90%) ammade och resterande  huvudsakligen till 
mer än 50%. Savino et al. var den enda studien som uppmuntrade spädbarnens mödrar 
till en mjölkproteinfri kost under interventionstiden. Detta kan dels ha bidragit till det 
goda resultatet hos både probiotika- och placebogrupperna samt att studien i jämförelse 
med Szajewska et al. visade på ännu mindre gråttid efter 21 dagars behandling med 
probiotika  (se tabell 2).  Mjölkproteinfri kost är i sig ett behandlingsalternativ och ger 
en hög risk för systematiska fel. Författarna till studien diskuterar enbart 
kontrollgruppens positiva utfall till följd av den mjölkfria kosten och inte 
probiotikagruppens. Resultatet i denna studie är inte överförbart på ammande mödrar 
utan kostrestriktion och blir därför begränsat. Den geografiska skillnaden kan också 
vara av betydelse för resultatet.  Savino et al. och Szajewska et al. studerade europeiska 
spädbarn vars tarmflora kan skilja sig från australienska spädbarns som Sung et al. 
undersökte. Tarmfloran kan dels variera geografiskt och vara mer eller mindre mottaglig 
för probiotikas effekt (16) vilket även Sung el al. diskuterar i studien. 

Alla studier var randomiserade, blindade samt placebokontrollerade. Studierna var 
likartade gällande dosen där samtliga spädbarn med kolik fick 108 koloniformande 
enheter av samma stam av Lactobacillus reuteri per dag. Studierna skiljde sig åt 
gällande studielängd, population, spädbarnens ålder och uppföljningstider. Sung et al. 
var den enda studien som skiljde på gråt och kinkighet vilket ger en separat analys och 
anses av författarna minska sannolikheten för systematiska fel. Att skilja på två symtom 
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som båda karaktäriserar kolik enligt Wessel-kriterierna gör det svårare att fastställa 
kolik hos spädbarnen som studerades i studien av Sung et al. Trots att Sung el al. 
studien hade flest deltagare (127 spädbarn) var det en heterogen population. Spädbarn 
behandlades med både protonpumpshämmare (26%), olika typer av 
modersmjölksersättningar och rekryterades från akutmottagningar. Detta kan ha bidragit 
till studiens negativa utfall. Forskarna anser inte att protonpumpshämmare påverkar 
resultatet då de inte minskar koliksymtomen men förhåller sig kritiska till 
rekryteringarna. Protonpumpshämmare minskar och förebygger produktionen av 
saltsyra och används vid gastroesofageal reflexsjukdom (GERD). Vid GERD kan 
kinkighet, gråt, smärta och kräkningar förekomma hos spädbarn, symptom som även 
karaktäriserar kolik (45). Att 26% av spädbarnen som ingick Sung et al. studie 
behandlades med protonpumpshämmare kan tyda på att spädbarnen hade GERD.  
Sjukdomens symptom kan eventuellt av föräldrarna ha misstagits för kolik vilket då ger 
mindre sannolikhet för effekt av probiotika. 

I Szajewska et al. studien ingick en studiepopulation på 80 spädbarn där samtliga 
fullföljde studien. Av dessa förekom det allergi i familjen hos  52% av spädbarnen i 
kolikgruppen. I tidigare studier har Lactobacillus reuteri visat en effekt på 
immunförsvaret och allergiska symtom hos barn vilket författarna diskuterar kan ha 
varit bidragande till de positiva utfallen i deras studie. I Savino et al. studie hade 48% 
av spädbarnen en familjehistorik av atopi och 24% av gastrointestinala sjukdomar. 
Ingen diskussion förs kring detta av forskarna i studien. Sammantaget finns en hög risk 
för systematiska fel i samtliga studier gällande gråttiden som dagligen rapporterades in 
med hjälp av en dagbok av föräldrarna. Föräldrarnas upplevelse av koliksymtomen och 
verkligt uppfyllande av kolikdefinitionen enligt Wessel-kriterierna kan skilja sig åt. 
Szajewska et al. förhåller sig även kritisk till rapporteringen och trovärdigheten i 
föräldrarnas förmåga att särskilja gråt orsakat av något specifikt livsmedel och typisk 
eftermiddagsgråt/kinkighet, något som förekommer hos alla spädbarn, från riktiga 
koliksymptom. En mer tillförlitlig metod gällande gråttidsregistrering vore önskvärd för 
att dels säkerställa diagnosen innan studiens start samt probiotikas verkliga reducerande 
effekt på gråttiden. Studielängden skiljde sig åt i studierna där Savino et al. och 
Szajewska et al. interventionstid var på 21 dagar medan Sung el al. pågick i 28 dagar.  
Trots att Sung et al. hade den längsta administrationstiden av probiotika gav inte 
behandlingen lika goda resultat. 

Sung et al.s negativa utfall kan även ha påverkats av att 41 % av spädbarnen var födda 
med kejsarsnitt till skillnad från 12,5% i Szajewska et al. studien. Vid en vaginal födsel 
förs moderns bakterier från tarmfloran över till barnet vilket tros ha en gynnsam effekt 
på spädbarnets tarmflora (16). Savino et al. visade mest effekt på koliksymtom där en 
reduktion av gråttiden hos kolikbarn redan sågs efter en vecka. Denna studie hade till 
skillnad från de andra studierna den högsta andelen spädbarn (52%) med kolik som var 
födda med kejsarsnitt. Om effekten av probiotika kan länkas till förlossningssätt finns 
det inga entydiga svar på i denna litteraturstudie.  
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Savino et al. studie finansierades av Bio gaia Sweden AB och studiedesignen kan i viss 
mån ha påverkats vilket medför att tillförlitligheten ifrågasätts. Szajewska et al. utförde 
studien på uppdrag av Bio Gaia Sweden AB medan Sung et al. endast erhöll probiotika 
och kontrollgruppens placebodroppar från företaget. 

Roos et al. undersökte om Lactobacillus reuteri DSM 17938 kunde förändra tarmfloran 
hos spädbarn med kolik efter 21 dagars behandling. Resultatet visade att Lactobacillus 
reuteri inte ändrade spädbarnens tarmfloresammansättning men en förändring i 
tarmfloran noterades, en ökning av divisionen Bacteroidetes och genus Bacteroides sågs 
hos spädbarnen där gråttiden minskat med >50% efter 21 dagars behandling (14 
spädbarn i probiotikagruppen och 7 i kontrollgruppen. Författarna diskuterar att detta är 
första gången stor förekomst av Bacteroidetes och Bacteroides länkas till minskade 
koliksymptom. Tidigare studier har visat en korrelation mellan förekomsten av 
Bacteriodetes och frånvaro av IgE-associerat eksem. Författarna till studien diskuterar 
att dessa bakteriegrupper är av stor betydelse i nedbrytningen av komplexa 
polysackarider från växtriket, vilket tros förbättra matspjälkningen.  
Administrationen av totalt 108 CFU av Lactobacillus reuteri DSM 17938 är relativ låg i 
förhållande till vad som finns i tarmfloran och hade L. reuteri medfört reduktion av 
gasproducerande bakterier, tillväxt eller fått andra organismer att tillväxa hade 
tarmfloran förändrats i större utsträckning än vad resultatet i studien av Roos et al. 
visade.  

Studierna som jämförde tarmfloran mellan spädbarn med och utan kolik visade att 
skillnader uppstår tidigt och att behandling med Lactobacillus reuteri DSM 17938 
reducerar koliksymptom i två av tre studier. Stammen verkar inte påverka tarmfloran 
hos kolikbarn men kan möjligen fästa till tarmepitelceller, dämpa inflammation samt 
reducera gas och därmed minska koliksymtom som buksmärtor, vilket i sin tur minskar 
gråttiden. Sammanfattningsvis kan intag av Lactobacillus reuteri ha effekt och minska 
gråttiden hos ammade kolikbarn men inte rekommenderas till alla spädbarn med kolik 
då evidensen fortfarande är bristande gällande stammens effektivitet hos spädbarn 
matade med mjölkersättning. 

 
 
6 Konklusion 
 
Sammantaget visar denna litteraturstudie att det finns evidens för att tarmfloran hos 
kolikbarn skiljer sig från den hos friska spädbarn. Kolikbarn visar en lägre bakteriell 
mångfald samt en mindre stabil tarmflora över tid. Kolonisationsmönstret av koliforma 
bakterier, Bacteroidetes, proteobakterier och gynnsamma mjölksyrebakterier skiljer sig 
åt mellan spädbarn med och utan kolik. Tarmfloran är högst individuell och påverkas av 
många faktorer. Om avvikelserna i tarmfloran orsakar kolik erhålls inga entydiga svar 
och kan i dagsläget inte fastställas. Det behövs mer välkontrollerade studier inklusive 
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analys av tarmfloran före och efter kolikperioden för att öka förståelsen kring 
tarmflorans potentiella roll i utvecklingen av kolik. Analys av tarmfloran skulle 
eventuellt kunna användas för diagnostik och på så sätt underlätta för såväl föräldrar 
som sjukvårdspersonal.  
På grund av en ofullständig förståelse för uppkomsten av kolik är det svårt att fastställa 
en effektiv behandlingsmetod. Probiotika som idag finns på marknaden i form av 
magdroppar innehållande Lactobacillus reuteri DSM 17938 kan användas med god 
säkerhet. Lactobacillus reuteri kan vara effektiv mot koliksymtom hos ammade 
spädbarn dock saknas evidens för flaskmatade spädbarn med kolik.  Globalt sett kan 
stammens goda effekt inte garanteras då tarmflorans sammansättning skiljer sig 
geografiskt åt mellan spädbarn. För att fastställa Lactobacillus reuteri som 
behandlingsform behövs ytterligare forskning så spädbarn och föräldrar får en effektiv 
behandling när de söker hjälp. 
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