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Abstrakt 

Bakgrund och syfte: Intresset för enteral administrering av probiotika i förebyggandet av 

infektioner och diarré har på senare tid ökat. Nosokomiala infektioner och diarré är ett stort problem 

hos intensivvårdpatienter.  Syftet med denna studie var att undersöka hur enteral probiotika påverkar 

sjukdomsförloppet hos intensivvårdspatienter, med avseende på mortalitet, infektioner totalt, 

ventilatorassocierad pneumoni (VAP) och diarré. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med sökning i Pubmed och Cinahl genomfördes med 

följande Meshtermer; probiotics, lactobacillus, critical illness och intensive care unit. Därefter 

genomfördes en metaanalys av randomiserade kontrollerade studier, utförda på vuxna 

intensivvårdspatienter, där man jämfört patienter som erhållit probiotika med patienter som fått 

placebo eller annan behandling.  

Resultat: Totalt 15 studier med sammanlagt 1293 patienter inkluderades. Ingen signifikans med 

avseenden på mortalitet, infektioner totalt, VAP och diarré kunde utläsas i metaanalysen. En trend 

mot en minskning av infektioner totalt (p=0,075) och VAP (p=0,090) i probiotikagruppen var dock 

tydlig.  

Konklusion: Probiotika kan komma att ha en betydande roll inom intensivvården i framtiden, då det 

förefaller ha en positiv effekt på infektionsfrekvensen. I dagsläget finns emellertid ej tillräckligt 

vetenskapligt stöd för användning av probiotika i behandlingen 

intensivvårdspatienter. Det behövs större och väl genomförda randomiserade multicenterstudier. 

 

Nyckelord: intensivvårdsavdelning, metaanalys, omvårdnad, probiotika, randomiserade 

kontrollerade studier 

 

 

Abstract 
Background and aim: The interest in enteral administration of probiotics to prevent infections and 

diarrhea has recently arisen. Nosocomial infections and diarrhea are common problems among 

intensive care unit patients. The aim of this study was to investigate how enteral probiotics influence 

the course of intensive care unit patients with focus on mortality, total infections, ventilator 

associated pneumonia (VAP) and diarrhea.  

Method: A systematic literature review was undertaken. Pubmed and Cinahl were searched using 

the following Meshterms; probiotics, lactobacillus, critical illness and intensive care unit. Thereafter 

a meta-analysis was conducted combining the results of the randomized controlled trials that 

compared a group of adult intensive care unit patients taking probiotics with a group that did not.  

Result: A total of 15 studies with a total of 1293 patients were included. For mortality, total 

infections, VAP and diarrhea no significance was detected in the meta-analysis. However a trend 

towards a decrease in over all infections (p=0.075) and VAP (p=0,090) in the probiotic group was 

seen. 

Conclusion: In the future the probiotics may play an important role in the field of intensive care, as 

it seems to confer a positive effect on infection rates. However, there is currently a lack of 

conclusive evidence to support the use of probiotics in the treatment of intensive care unit patients. 

Larger well designed randomized multicentre studies are required.  

 

Keywords: Intensive Care Unit, Meta-Analysis, Nursing, Probiotics, Randomized Controlled Trials  
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Nyckelord 

intensivvårdsavdelning, metaanalys, omvårdnad, probiotika, randomiserade kontrollerade studier 

 

Introduktion 

Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar är särskilt utsatta för komplikationer (Isakow, 

Morrow & Kollef, 2007). Svåra sjukdomstillstånd, invasiva procedurer och långvarig 

antibiotikabehandling kan leda till ökad mottaglighet för olika typer av infektioner (Appelgren et al., 

2001).  Redan efter en vårdtid överstigande 48 timmar har 34 % av intensivvårdspatienterna 

drabbats av nosokomiala infektioner (ibid.). Vanligt förekommande infektioner är 

ventilatorassocierad pneumoni (VAP), urinvägsinfektion, kateterrelaterad infektion och sepsis (Jean-

Louis, 2003). Ytterligare ett stort problem för intensivvårdspatienter är diarré (Wiesen, Van Gossum 

& Preiser, 2006) med allvarliga konsekvenser i form av vätske- och elektrolytrubbningar, 

malnutrition, frätskadad hud, fördröjd sårläkning, smärta och försämrad autonomi (Jack, Coyer, 

Couryney & Venkatesh, 2010). Nosokomiala infektioner och diarréer leder ofta till förlängd vårdtid, 

försämrad prognos, lidande för patienten samt ökad morbiditet och mortalitet (Isakow et al., 2007; 

Majid, Emery & Whelan, 2008).  

 

Probiotika 

Det finns många sätt att förebygga uppkomsten av nosokomiala infektioner. En på senare tid 

uppmärksammad metod är enteral administration av pre-, pro-och synbiotika som kosttillskott (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations/World Health Organization [FAO/WHO], 2001; 

Schrezenmeir & de Verse, 2001). Probiotika, av grekiskans ”för liv”, definieras som  

"live microorganisms, which when consumed in adequate amounts, confer a health 

effect on the host" 

(FAO/WHO, 2001, s.6 ) 

 

Prebiotika definieras som icke nedbrytbart matinnehåll som positivt påverkar växten och aktiviteten 

av bakterier i kolon (Schrezenmeir & de Verse, 2001). Synbiotika är en kombination av probiotika 

och prebiotika (ibid.). Termen probiotika och synbiotika kommer användas synonymt i denna studie. 

Intensivvården är ett av de områden där man intresserat sig för användningen av probiotika (Koretz, 

2009).  Reducerad överväxt av potentiellt patogena mikroorganismer, förbättrat immunförsvar och 

främjad tarmmotilitet är några av de effekter probiotika förväntas ha på intensivvårdspatienter 
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(Bengmark, 2003; Rayes et al., 2007). Probiotika betraktas som kosttillskott(Schrezenmeir & de 

Verse, 2001) och nutritionsbehandlingen är i hög grad sjuksköterskans ansvar (Henderson, 1991). 

 

Sjuksköterskans arbete grundar sig på fyra ansvarsområden vilka är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (International Council of  Nurses [ICN]:s etiska kod för 

sjuksköterskor, 2005).  Enligt Henderson (1991) skall patienten så snart som möjligt kunna 

återvinna sin autonomi. Fram till dess är det sjuksköterskans uppgift att utföra de åtgärder patienten 

själv skulle ha utfört i sitt habituella tillstånd (Henderson, 1991, s. 16-23). Således bör 

intensivvårdssjuksköterskan identifiera alla medel, med vilka hon/han kan förebygga nosokomiala 

infektioner och diarréer. Detta i syfte att lindra lidande samt främja patientens autonomi och 

integritet. Intensivvårdssjuksköterskan förväntas även bedriva evidensbaserad omvårdnad (Polit & 

Beck, 2008) väl integrerad med medicinsk vetenskap (Endacott, 1999).  För att på bästa sätt kunna 

göra detta bör det aktuella forskningsläget på en rad olika områden, däribland nutrition och 

kosttillskott fortlöpande undersökas evalueras och sammanställas.  

 

Patienter på intensivvårdsavdelningar är särskilt utsatta för infektioner och diarré (Appelgren et al., 

2001; Wiesen et al., 2006) och för att om möjligt fastställa om detta kan förebyggas med probiotika 

genomfördes denna metaanalys. Flera narrativa litteraturstudier och metaanalyser som 

sammanställer forskning kring probiotikaanvändning hos kritiskt sjuka patienter har gjorts (Koretz, 

2009; Pelleschi, 2008; Siempos, Ntaidou & Falagas, 2010; Watkinson, Barber, Dark & Young, 

2006). Dock har endast en metaanalys hittats vilken sammanställt forskning utförd enbart på 

intensivvårdsavdelningar (Siempos et al., 2010). Vidare har ny forskning tillkommit sedan dess, 

varför en förnyad kumulativ metaanalys har sin plats. Syftet med denna studie är således att 

undersöka hur enteral probiotika påverkar sjukdomsförloppet hos intensivvårdspatienter, med 

avseende på mortalitet, infektioner totalt, VAP och diarré. 

 

Metod 

För att finna relevanta studierna genomfördes en systematisk sökning i PubMed och Cinahl med 

följande kombinationer av Meshtermer; ”(probiotics AND critical illness)” och ”(probiotics OR 

lactobacillus AND critical illness)” och ”(critical illness OR intensive care units AND probiotics)”.  

Studier inkluderades om de var prospektiva randomiserade kontrollerade studier (RCT). Övriga 

inklusionskriterier var; studier publicerade på engelska och studier utförda på vuxna (>16år) 

patienter inneliggande på intensivvårdsavdelning.  
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Urval 

Relevanta artiklar för studien identifierades genom läsning av; först titel, därefter ”abstract”, och 

slutligen artikeln i sin helhet. Artikelsökningen i Pubmed och Cinahl resulterade i 16 artiklar. 

Ytterligare sju artiklar erhölls via manuell sökning. Efter noggrann granskning av de totalt 23 

artiklarna exkluderades sex på grund av att studierna ej utförts uteslutande på intensivvårdspatienter 

(Besselink et al., 2008; Oláh, Belagyi, Issekutz, Gamal & Bengmark, 2002; Oláh, Belagyi, Poto, 

Romics & Bengmark, 2007; Rayes et al., 2002, 2005, 2007). Ytterligare två studier utelämnades då 

den ena ej redogjorde för urvalsprocessen och den andra delvis var retrospektiv och saknade 

randomiseringsprocess (Giamarellos-Bourboulis, Bengmark, Kanellakopoulou & Kotzampassi, 

2009; Shimizu et al, 2009).   Resterande 15 studier granskades därefter och värderades utifrån 

granskningsmall med kvalitetsrankningen hög (I), medel(II) eller låg(III) kvalité (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering/svensk sjuksköterskeförening [SBU/SSF], 1999). Varje artikel värderades 

med avseende på urval, bortfall, resultatens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. För att nå ett 

tillräckligt stort underlag för en metaanalys inkluderades även studier av lägre kvalité. Studiernas 

kvalitet redovisas i Tabell 1. 

 

Statistisk analys 

För att belysa värdet av probiotika som intervention utfördes en metaanalys (Polit & Beck, 2008; 

Thompson & Pocock, 1991). Inför metaanalysen granskades alla studier kvalitativt med avseende på 

heterogenitet mellan studierna, genom en noggrann jämförelse av följande patientkaraktäristika; 

ålder, kön och APACHE II-score (Acute Physiology and Chronica Health Evalutaion II). Endast en 

studie med yngre patienter (Falcao de Arruda & De Aguliar-Nascimento, 2004) skilde sig från de 

andra med avseende på ålder. Genomgående i alla studier fanns fler män än kvinnor. I två studier 

(Jain et al. 2004; Spindler-Vesel, Bengmark, Vovk, Cerovic & Kompan, 2007) uppmättes något 

lägre APACHE II-score och i två studier (Barraud et al., 2010; Forestier et al., 2008) användes inte 

APACHE II. De parametrar som jämfördes i metaanalysen inkluderade mortalitet, nosokomiala 

infektioner, VAP och diarréer. Statistisk analys utfördes med hjälp av Minitab ® 16 Statistical 

Software. Variablerna mortalitet, VAP, infektioner totalt och diarré analyserades med hjälp av 

Fisher´s exact test med 95 % konfidensintervall. Ett p-värde på 0,05 eller lägre accepterades för 

statistisk signifikans.  
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Resultat 

I metaanalysen inkluderades 15 prospektiva, randomiserade, kontrollerade studier , varav fem var 

pilotstudier. Samtliga studier var utförda på intensivvårdspatienter där man jämfört en grupp som 

erhållit probiotika med en kontrollgrupp som fått placebo eller annat.  En sammanställning av 

studiernas design, urval, syfte, typ av probiotika, resultat och kvalité presenteras i Tabell 1. När data 

från de olika studierna sammanställts inför metaanalys (Tabell 2) kunde ej alla artiklar inkluderas för 

alla variabler. Vilka studier som inkluderats för vilken variabler redovisas i Tabell 2. 

 

Mortalitet 

För mortalitet inkluderades 11 av de totalt 15 studierna med totalt 975 patienter varav 459 i 

probiotikagruppen och 516 i kontrollgruppen. Med avseende på mortalitet kunde ingen signifikant 

skillnad ses mellan grupperna (p=0,94). 

 

Infektioner totalt 

 I sex studier redovisades nosokomiala infektioner i resultaten, med totalt 558 patienter varav 255 i 

probiotikagruppen och 303 i kontrollgruppen. Ingen signifikans gällande infektioner totalt 

uppnåddes, dock ses en trend mot en reducering av infektioner hos probiotikabehandlade patienter 

(p=0,075).  

 

VAP 

Jämförelser i förekomsten av VAP mellan grupperna redovisades i sex artiklar med totalt 856 

patienter (403 i probiotikagruppen och 453 i kontrollgruppen). Metaanalysen resulterade ej i någon 

signifikant effekt av probiotika på VAP-frekvensen (p=0,090). Här ses, liksom för infektioner totalt, 

en trend mot minskad frekvens VAP i probiotikagruppen.  

 

Diarré 

Endast tre studier med totalt 491 patienter, varav 252 i probiotikagruppen och 239 i kontrollgruppen, 

rapporterade antal patienter med diarré. Ingen signifikans mellan grupperna kunde utläsas av 

metaaanalysen (p=0,896). 
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Tabell 1. Sammanställning av inkluderade randomiserade kontrollerade studier som beskriver probiotikaanvändning 

hos intensivvårdspatienter. 

Studie  
(Land) 

Design  Urval 
(n) 

Syfte Probiotika Resultat Kvalitet 

Jain et al (2004) 
(UK) 

Dubbelblind 
placebokontroller
ad studie. 

n=90 Att undersöka om oral 
administration av 
synbiotika kan 
påverka tarmbarriären 
och därmed minska 
sepsis. 

Trevis®
1
(4x10

9
 

CFU/kapsel) 
En kapsel 3 
ggr/dag. 

Signifikant lägre förekomst 
av potentiellt patogena 
mikroorganismer i 
ventrikelinnehåll hos 
probiotikagrupp. Ingen 
signifikans för 
tarmpemeabilitet, septiska 
komlikationer eller 
mortalitet. 

Hög(I) 

Falcao de Arruda 
och  
De Aguliar-
Nascimento 
(2004) 
(Brasilien) 

Randomiserad, 
kontrollerad 
studie. 

n=20  Att utvärdera 
resultatet av tidig 
enteral nutrition med 
probiotika och 
glutamin hos 
skallskadade 
patienter. 

LC1®
2
  Infektionsfrekvensen var 

signifikant lägre och vårdtid 
samt tid i respirator kortare 
i probiotikagruppen.  

Medel(II) 

Klarin et al 
(2005) 
(Sverige) 

Randomiserad, 
kontrollerad 
öppen 
pilotstudie. 

n=15 Att undersöka 
huruvida Lp 299v 
överlever och fäster 
vid tarmslemhinnan 
hos kritiskt sjuka. 

Lp 299v®
3
 (10

9 

CFU/ml). 50ml 
var 6:e timme. 

Lp 299v överlever passage i 
GI-kanalen och kan fästa vid 
tarmslemhinnan. Inga 
övriga signifikanta reslutat. 

Låg(III) 

McNaught et al 
(2005) 
(UK) 

Prospektiv, 
randomiserad, 
kontrollerad 
studie. 

n=103 Att undersöka hur 
probiotika påverkar 
tarmbarriären och det 
inflammatoriska 
svaret hos kritiskt 
sjuka patienter. 

Proviva®
4
 

(5x10
7 

CFU/ml). 
500ml/dygn.  

Signifikant lägre IL-6 nivåer i 
probiotikagruppen. Tolkas 
som ett fördröjt 
inflammatoriskt svar. 

Hög(I) 

Kotzampassi et 
al (2006) 
(Grekland) 

Prospektiv, 
dubbel-blind, 
randomiserad, 
placebokontroller
ad studie. 

n=65,  Att undersöka 
effekten av synbiotika 
på förekomsten av 
infektioner, SIRS, 
sepsis och mortalitet 
hos kritiskt sjuka 
traumapatienter. 

Synbiotic 2000 
Forte ®

5
 (10

11 

av varje 
bakterie per 
påse) 1 
påse/dygn i 15 
dygn. 

Signifikant minskning av 
infektioner och svår sepsis. 
Vårdtid och tid i ventilator 
minskade också signifikant i 
probiotika gruppen. 

Hög(I) 

Alberda et al 
(2007) 
(Kanada) 

Dubbel-blind, 
placebokontroller
ad pilotstudie.                                                                                                                                   

n=28  Att utvärdera effekten 
av probiotika (levande 
och icke-levande)på 
tarmbarriär, immun 
funktion och 
utvecklandet av 
MODS hos IVA-
patienter 

VSL#3®
6
(900 

billioner 
bakterier/påse
). 2 påsar/dag. 

Probiotikagruppen hade 
signifikant mycket högre 
koncentration IgA och IgG. 
Ingen signifikans gällande 
MODS.  

Medel(II) 

Spindler-Vesel et 
al (2007) 
(Slovenien) 

Randomiserad, 
kontrollerad 
studie. 
 
 
 

n=113  Att undersöka hur 
glutamin, peptid, 
prebiotika och 
synbiotika påverkar 
tarmpermeabiltet och 
kliniskt resultat. 

Synbiotic 
2000®

7
 (10

10 

av varje 
bakterie per 
påse) 1 
påse/dygn 

Patienter i 
synbiotikagruppen hade 
signifikant lägre 
infektionsfrekvens och 
minskad tarmpermeabilitet. 
Ingen signifikant skillnad 

Medel(II) 

                                                 
1
 Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus. 

2
 Lactobacillus johnsonii (La1). 

3
 Lactobacillus plantarum 299v. 

4
 Lactobacillus plantarum 299v. 

5
 Pedicoccus pentosaceus, Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus paracasai och Lactobacillus plantarum. 

6
 Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus casai, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus. 
7
 Pedicoccus pentosaceus, Lactococcus raffinolactis, Lactobacillus paracasai och Lactobacillus plantarum 2362. 
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mellan grupperna gällande 
MODS, vårdtid och tid i 
ventilator. 

Forestier et al 
(2008) 
(Frankrike) 

Randomiserad, 
dubbel-blind, 
placebo-
kontrollerad 
pilotstudie. 

n=208 Att utvärdera om 
probiotika har effekt 
på förekomsten av 
Pseudomonas 
aeruginosa infektion i 
luftvägar och GI-kanal. 

LB casei 
rhamnosus(10
9
 CFU/dos). I 

dos 2 ggr/dag 

Förekomst av P. aeruginosa 
infektion var signifikant 
fördröjd i 
probiotikagruppen. 

Hög(I) 

Klarin et al 
(2008a) 
(Sverige) 

Randomiserad, 
kontrollerad 
öppen 
pilotstudie. 

n=44 Att utvärdera 
användandet av Lp 
299v vid munvård 
samt att uppskatta 
antalet pat. som krävs 
för en definitiv studie 
där man undersöker 
effekten av denna 
munvård på VAP. 

Lp 299v®
8
 (10

9 

CFU/ml). 10ml 
2 ggr/dag. 
Överflödig 
lösning 
avlägsnades 
inte.  

Inget signifikant resultat, 
dvs. ingen skillnad mellan 
munvård med klorhexidin 
och lactobaciller. 

Medel(II) 

Klarin et al 
(2008b) 
(Sverige) 
 

Randomiserad, 
kontrollerad 
studie. 

n=44  Att undersöka 
effekten av 
Lactobacillus 
plantarum 299v på C. 
difficile kolonisering, 
tarmpermeabilitet 
samt infektions- och 
inflammationsparame
trar 

Lp299v®
9
(8x10

8 
CFU/ml). 

Som bolus: 
6x100 ml med 
12 h 
mellanrum 
sedan 50ml 
2ggr/dygn.  

I probiotikagruppen 
signifikant minskning c-diff. 
kolonisering. Ej signifikant 
med avseende på 
tarmpermeabilitet dock på 
IL-10 och LPK, med högre 
koncentration i 
kontrollgrupp. 

Medel(II) 

Knight et al 
(2009) 
(UK) 
 

Prospektiv, 
randomiserad, 
placebokontroller
ad studie. 

n=259 Att undersöka 
effekten av enteral 
Synbiotic 2000 
FORTE® på 
förekomsten av VAP 

Synbiotic 
Forte 2000®

10
 

(10
10 

bakterier 
per påse) 2 
påsar/dygn i 
minst 2 dygn. 

Ingen signifikant skillnad på 
förekomst av VAP i de båda 
grupperna. 

Hög (I) 

Barraud et al 
(2010) 
(Frankrike) 

Dubbel-blind, 
randomiserad, 
placebokontroller
ad 
studie. 

n=167  Att utvärdera effekt 
av profylaktisk 
probiotika på 
tarmflora, 
immunologi. 

Ergyphilus®
11

(
2x10

10 

bakterier per 
kapsel) 5 
kapslar/dygn i 
max 28 dgr. 

Ingen statistiskt signifikant 
skillnad med avseende på 
mortalitet, sjukhusvistelse, 
UVI, VAP och nosokomiala 
infektioner. Dock 
minskining av 
kateterrelaterad bakteremi 
i probiotikagrupp. 
Subgruppanalys ”svår 
sepsis” gav signifikant 
minskad mortalitet och 
”icke svår sepsis” gav 
signifikant ökad mortalitet. 

Hög(I) 

Frohmader et al 
(2010) 
(Australien) 

Dubbel-blind, 
randomiserad, 
placebokontroller
ad pilotstudie. 

n=45 Att utvärdera 
huruvida probiotika 
VSL#3 kan reducera 
diarréfrekvens hos 
enteralt nutrierade, 
kritiskt sjuka 
patienter. 

VSL#3®
12

(450 
billioner 
bakterier/påse
). 1 påse 2 
ggr/dag. 

Probiotika gruppen hade 
signifikant lägre frekvens 
diarré. 

Medel(II) 

Koutelidakis et 
al (2010) 

Dubbel-blind, 
placebokontroller

n=65 Att undersöka hur 
tarmfloran hos 

Synbiotic 
Forte 2000®

13
 

Signifikant positiv 
förändring av tarmfloran i 

Låg(III) 

                                                 
8
 Lactobacillus plantarum 299v. 

9
 Lactobacillus plantarum 299v. 

10
 Pedicoccus pentosaceus, Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus paracasai och Lactobacillus plantarum. 

11
 Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus och Bifidobacterium bifidum. 

12
 Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus casai, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus. 
13

 Pedicoccus pentosaceus, Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus paracasai och Lactobacillus plantarum. 
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(Grekland) ad, randomiserad 
studie. 

traumapatienter 
påverkas av 
probiotika. 

(10
11 

av varje 
bakterie per 
påse) 1 
påse/dygn i 15 
dygn. 

form av ökad förekomst 
anaerober (enterococcus 
spp. och lactocouccus spp. 

Ferrie & Daley 
(2011) 
(Australien) 

Prospektiv, 
dubbel-blind, 
placebokontroller
ad studie. 

n=27 Att undersöka 
effekten av 
Lactobacillus 
rhamnosus GG på 
redan befintlig diarré 
hos kritsikt sjuka 
patienter 

Culturelle®
14

(1
0

10 

CFU/kapsel). 2 
kapslar/dygn i 
7 dygn eller 
placebo. 

Ingen signifikant skillnad på 
diarréfrekvens mellan 
grupperna. 

Medel(II) 
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Tabell 2. Effekt av probiotika på sjukdomsförloppet hos intensivvårdspatienter 

Undersökt variabel Antal inkluderade 
studier 

95% Konfidens intervall  p-värde Totalt antal 
patienter 

Probiotika(n)/ 
Kontroll(n)  

Mortalitet  111 -5% till +5% 0,940 975 459/516 
Infektioner totalt 62 -15% till +1% 0,075 558 255/303 
VAP  63 -11% till +1% 0,090 856 403/453 
Diarré  34 -6% till +7% 0,896 491 252/239 

      

n= antal patienter i varje grupp; VAP= ventilator associerad pneumoni; p-värde= signifikans vid p<0,05 
 
1 Alberda et al., 2007; Barraud et al., 2010; Frohmader et al., 2010; Jain et al., 2003; Klarin et al., 2005; Klarin et al., 2008a; Klarin et 
al., 2008b; Knight et al., 2009; Kotzampassi et al., 2006; McNaught et al., 2005; Spindler- Vesel et al., 2007 
2 Barraud et al., 2010; Falcao de Arruda & De Aguilar-Nascimento, 2004;.Jain et al., 2003; Kotzampassi et al., 2006; McNaught et al., 
2005; Spindler- Vesel et al., 2007 
3 Barraud et al., 2010; Forestier et al., 2008; Klarin et al., 2008a; Knight et al., 2009; Kotzampassi et al., 2006; Spindler- Vesel et al., 
2007 
4 Barraud et al., 2010; Knight et al., 2009; Kotzampassi et al., 2006  

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken inverkan probiotika kan ha på 

intensivvårdpatienters sjukdomsförlopp. Resultatet av metaanalysen visar att enteral 

probiotikaadministrering till intensivvårdspatienter inte har någon signifikant effekt på mortalitet, 

infektioner totalt, VAP och diarré. Dock verkar probiotika ha en tendens till att minska frekvensen 

nosokomiala infektioner (p=0,075) och VAP (p=0,090) hos intensivvårdspatienter.   

 

I tre av de analyserade studierna visar man på direkt signifikant minskad infektionsfrekvens (Falcao 

de Arruda & De Aguliar-Nascimento, 2004; Kotzampassi, Giamarellos-Bourboulis, Voudouris, 

Kazamia & Elftheriadis, 2006; Spindler-Vesel et al., 2006). Av dessa studier är endast en studie av 

hög kvalitet. Ytterligare fyra studier har indirekt kunnat visa på minskad infektionsfrekvens genom 

signifikant minskad Clostridium difficile kolonisering, färre kateterrelaterade infektioner, fördröjd 

Pseudomonas aeruginosa infektion och fördröjt inflammatoriskt svar (Barraud et al., 2010; Forestier 

et al., 2008; Klarin et al, 2008b; McNaught et al. 2005). Tre av dessa studier var av hög kvalitet. I en 

tidigare utförd litteraturstudie av Koretz (2009) konstateras att de positiva fynden tenderar att vara 

förenliga med studier av låg kvalitet, vilket inte är fallet i denna litteraturstudie. Resultatet av denna 

metaanalys och de enskilda studiers resultat pekar på en trend mot att probiotika minskar 

infektionsfrekvensen (Madsen, 2006; Oláh et al., 2002, 2007; Rayes et al., 2002, 2005, 2007; 

Shimizu et al., 2009). 
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En nyligen publicerad metaanalys där man specifikt undersökt probiotikans effekt på VAP (Siempos 

et al., 2010) visade att probiotika siginifikant minskade VAP-frekvensen.  Det positiva resultatet i 

Siempos (2010) studie skiljer sig från resultaten i denna metaanalys. Skälet till det är att en nyligen 

publicerad studie av Barraud et al. (2010) inkluderats i denna metaanalys men ej i studien av 

Siempos et al. (2010). I Barraud et al. (2010) uppmättes en högre frekvens VAP i probiotikagruppen 

än i kontrollgruppen (23 av 87 hade VAP i probiotikagruppen mot 15 av 80 i kontrollgruppen). 

Barrauds et al., (2010) studie var således tillräcklig för att häva den signifikans som Siempos et al. 

(2010) hade uppmätt. I tidigare utförda litteraturstudier (Isakow et al, 2007, Koretz, 2009; 

Watkinson et al., 2006), ifrågasätts evidensen för användandet av probiotika till kritiskt sjuka starkt. 

Resultatet av denna metaanalys har inte lett till någon ny evidens, varför användandet av probiotika 

fortfarande saknar stöd. 

 

Endast i två studier hade probiotikans effekt på diarréfrekvensen hos intensivvårdspatienter specifikt 

undersökts (Ferrie & Daley, 2011; Frohmader, Chaboyer, Robertson & Gowardman, 2010). 

Resultaten av dessa är motstridiga varför inga slutsatser har kunnat dras. Olika mätmetoder och 

resultatredovisningar i studierna tillät inte metaanalys. Metaanalysen av de tre studier som kunde 

inkluderas resulterade inte i någon signifikant skillnad i antalet patienter som fått diarré i 

probiotikagruppen respektive kontrollgruppen (Barraud et al., 2010; Knight et al., 2009; 

Kotzampassi et al., 2006). Dock förefaller det som om laktobakterier överlever i mag, -tarmkanalen 

och påverkar dess bakterieflora på ett positivt sätt samt reducerar risken för clostridieinfektioner 

(Jain et al. 2003; Klarin, Johansson, Molin, Larsson & Jeppson, 2005; Klarin et al. 2008b; 

Koutelidakis, Bezirtzoglou, Giamarellos-Bourboulis, Grosomanidis & Kotzampassi, 2010). Inom 

andra områden än intensivvården har det visats att probiotika är effektivt i förebyggandet av 

antibiotikainducerad diarré (D´Souza, Rajkumar, Cooke & Bulpitt 2002; Hickson et al. 2007; 

McFarland, 2006; Yan & Polk, 2006). Dessa fynd är inte nödvändigtvis överförbara på 

intensivvårdspatienter. Hög diarréfrekvens och stort antibiotikatryck bland intensivvårdspatienter 

samt utvecklandet av multiresistenta bakteriestammar höjer dock behovet av ytterligare forskning 

inom detta område.  

 

Ytterligare sex studier är av intresse eftersom man tittat på probiotikaanvändning av kritiskt sjuka 

men exkluderades för att de inte specifikt utförts på intensivvårdspatienter (Besselink et al., 2008; 

Oláh et al., 2002, 2007; Rayes et al., 2002, 2005, 2007). Rayes et al. (2002, 2005, 2007) har i sina 

studier undersökt effekten av probiotika på levertransplanterade patienter och patienter som 

genomgått stor bukkirurgi. Resultaten av dessa visar på signifikant minskad frekvens infektioner i de 
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grupper som postoperativt fått tidigt enteral nutrition med probiotika. Oláh et al. (2002, 2007) visar 

också på positiv effekt av probiotikabehandling av patienter med akut pankreatit.  Till skillnad från 

dessa positiva resultat publicerades en stor, mycket välgjord studie med alarmerande resultat av 

Besselink et al. (2008). Studien, även den utförd på pankreatitpatienter, visade en signifikant ökad 

mortalitet och förekomst av tarmischemi i den patientgrupp som fått probiotika (ibid.). Således bör 

några av probiotikans problem beaktas och lyftas. Probiotika är ett kommersiellt marknadsfört 

kosttillskott och inte en farmakologisk produkt. Probiotika har därför inte genomgått samma 

rigorösa prövningar som läkemedel (European Medicines Agency [EMA], 2001), vilket begränsar 

säkerheten i användandet. Vidare är probiotikans egentliga verkningsmekanism ej ännu klarlagd. 

Morrow (2009) påpekar i sin litteraturstudie att även om det stora flertalet studier inte kunnat visa på 

några bieffekter av probiotika, påminner fynden i studien av Besselink et al. (2008) om hur viktigt 

det är med kontroll av patientsäkerhet och behandlingsresultat under pågående interventionsstudier. 

 

Metoddiskussion 

Möjligheten att söka litteratur i elektroniska databaser är en tillgång men replikerbarheten begränsas 

av att olika sökord och sökstrategier resulterar i olika fynd i olika databaser. Sökningarna i Pubmed 

tillsammans med manuella sökningar utifrån bibliografier ligger till grund för det material som 

inkluderats i denna studie. Sökningar i Cinahl tillförde inget nytt material, förmodligen för att 

probiotika i intensivvården inte ägnats så stor uppmärksamhet inom omvårdnadsforskningen. För 

kvalitetsbedömning av de inkluderade studierna användes en granskningsmall tidigare använd inför 

sammanställandet av SBU-rapporter (SBU/SSF, 1999). Studier som var tillräckligt stora och hade 

tydligt beskriven metod ansågs vara av hög kvalité. Multicenterstudie var ej ett krav för hög kvalité 

då dessa är mycket sällsynta inom intensivvårdsforskningen. Mindre urval och otydlig 

metodbeskrivning resulterade i lägre kvalité.  Kvalitetsbedömning av studier är dock alltid 

godtycklig då inget väl validerat, allmänt vedertaget poängsystem finns (Koretz, 2009).  

 

En studie som till stor del bidrar till de positiva resultaten av probiotikaanvändning hos 

intensivvårdpatienter kräver lite extra uppmärksamhet då den på grund av sin design och metod kan 

ifrågasättas i detta sammanhang (Spindler-Vesel et al., 2007). I denna relativt stora studie har man 

randomiserat patienterna att delta i fyra olika grupper, vilka administrerats antingen glutamin, 

prebiotika, peptid eller synbiotika (ibid.). Till skillnad från de andra studierna i denna metaanalys 

har man alltså ingen placebogrupp, varför resultatet ej är helt jämförbart och inte kan uteslutas vara 

påverkat av bias. Studien inkluderades ändå på grund av att den i övrigt var välgjord och föll under 

rådande inklusionskriterier.   
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Då de inkluderade studierna generellt sett innehöll få deltagare utfördes en metaanalys för att på så 

vis få ett större urval och starkare bevisvärde (Polit & Beck, 2008; Thompson &  Pocock, 1991). 

Genom en kombination av studieresultaten reduceras slumpens inflytande i analysresultatet, vilket 

minskar risken för felaktiga slutsatser (Polit & Beck, 2008). Metaanalysens styrka anses ligga i att 

den uppnår större objektivitet än den narrativa litteraturstudien (Polit & Beck, 2008; Thompson &  

Pocock, 1991). Studier med såväl positiva som negativa resultat togs med för att i möjligaste mån 

undvika publikationsbias. Vissa av studierna har tidigare ingått i såväl litteraturöversikter som 

metaanalyser, detta ger denna metaanalys ett kumulativt resultat där de äldre resultaten kompletteras 

med nytillkomna. 

 

En metaanalys bör dock aldrig ersätta större välgjorda studier. Detta på grund av metaanalysens 

inneboende svagheter så som publikationsbias och svårighet att säkerställa homogenitet mellan 

studierna (EMA, 2001; Polit & Beck, 2008). En begränsning av de slutsatser som kan dras av denna 

studie utgörs av just heterogeniteten mellan och inom de analyserade studierna. Att det råder stora 

skillnader mellan de inkluderade patienternas diagnoser och behandlingar är ett svårfrånkomligt 

problem i gruppen intensivvårdspatienter. Detta gör gruppen svår att studera då en intervention kan 

ha olika effekt på olika typer av patientkategorier. En annan svaghet är att det i studierna använts 

olika typer av probiotika som administrerats på olika sätt under olika lång tid.   

 

Klinisk implementering och framtid 

Infektioner och diarrér orsakar stort lidande för patienten och innebär förlängd vårdtid med ökad 

arbetsbelastning för sjuksköterskan (Isakow et al., 2007; Morrow, 2009; Wiesen et al., 2006). Enligt 

Henderson (1991) är sjuksköterskan möjligtvis viktigast för patienten under de första dygnen på 

intensivvårdsavdelningen. Det stora omvårdnadsbehovet, alla procedurer och sjuksköterskans 

ständiga närvaro ligger till grund för hennes/hans centrala roll (ibid.). På grund av den svårt sjuka 

patientens begränsade autonomi och oförmåga till handling åligger det sjuksköterskan att tillgodose 

patientens grundläggande behov i dennes ställe. Sjuksköterskan måste därför aktivt ansvara för god 

nutrition och förebygga infektioner. Att probiotika administrering har sin plats inom sjuksköterskans 

arbetsområde, styrks av det faktum att preparatet går under benämningen kosttillskott och därmed 

tillhör nutritionen. Det är således av yttersta vikt att kunskapen kring nutritionens och därmed även 

probiotikas inverkan på de olika sjukdomstillstånden kontinuerligt uppdateras. 

Ingen signifikant effekt av probiotika kunde påvisas i denna metaanalys och tillräcklig evidens finns 

ännu inte för att probiotika ska användas i förebyggandet av nosokomiala infektioner och diarré hos 
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intensivvårdspatienter. I nuläget bör probiotika således inte administreras till intensivvårdspatienter i 

annat fall än vid välkontrollerade studier. Probiotikas trend mot att minska infektioner generellt och 

VAP specifikt, ger det dock möjligtvis en framtida plats inom intensivvården. Frågan kvarstår dock 

till vilka patienter probiotika ska ges. Patientgrupper där probiotikaanvändning verkar vara av godo 

inkluderar bland annat traumapatienter, postoperativa och skallskadade patienter (Falcâo de Aruda 

& Aguliar-Nascimento, 2004; Kotzampassi et al., 2006; Rayes et al., 2005). Probiotika bör användas 

med försiktighet till patienter med akut pankreatit, de svårast sjuka och immunosupprimerade 

patienter (Besselink et al., 2008; Boyle, Robins-Browne & Tang, 2006; Salminen et al., 2002).  

 

Konklusion  

Probiotika kan komma att ha en betydande roll inom intensivvården i framtiden, då det förefaller ha 

en positiv effekt på infektionsfrekvensen.  Det definitiva användningsområdet är dock till stor del 

fortfarande outforskat. I dagsläget finns ej tillräckligt vetenskapligt stöd för användning av 

probiotika i behandlingen av intensivvårdspatienter. Det finns ett fortsatt behov av att studera 

probiotika och dess effekter på intensivvårdspatienter. Intensivvårdspatienter som grupp är kanske 

en inadekvat, för spretig grupp att studera. Istället borde man rikta studierna mot patientkategorier 

indelade efter huvuddiagnos. Ökad utveckling av antibiotikaresistenta bakteriestammar och ökad 

frekvens nosokomiala infektioner gör att forskningsområdet kräver mer uppmärksamhet. Större 

multicenter studier över längre tid med större antal deltagare behöver utföras. Vidare bör även 

forskning riktas mot vilken typ av probiotika som ska administreras, vid vilka sjukdomstillstånd, i 

vilken mängd och under hur lång tid, för att undvika att sjukvården ”skjuter blint” i sin behandling. 
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