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I Abstract 
The diseases ulcerative colitis (UC) and Crohn’s disease (CD), collectively called 

inflammatory bowel disease (IBD), are increasing in incidence. They represent a substantial 

burden of disease for the individual and for society, as they are chronic with a relapse pattern 

of high frequency. The causes of these diseases are not known, but in the aetiology of both, 

dysbiosis of the intestinal flora is seen as central, and is currently the focus of intense 

research. AIM: the aim of this paper is to assess whether interventions on the microbiome in 

the form of probiotics, prebiotics and faecal microbiota transplantation or a combination of 

these can shed light on the underlying causal mechanisms of the diseases. METHOD: a 

literature search was done in PubMed, which resulted in 55 articles, of which 40 were chosen 

for further scrutiny. RESULTS: manipulation of the microbiome has varying and uncertain 

effects on IBD, with more promising results shown on UC than on CD. One conclusion is 

that there is needed more quality studies to attain more evident data. There is especially 

insufficient research with interventions on CD, and a complete lack of studies of faecal 

microbiota transplantation on CD. Some studies give insights into mechanisms that look 

promising for further research. 
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II Forord 
Jeg valgte å skrive min prosjektoppgave om inflammatorisk tarmsykdom og tarmens 

mikrobiom fordi dette er temaer om interesserer meg, og fordi fagfeltet har fått en voldsom 

økning i oppmerksomhet de siste årene. Mye tyder på at menneskets mikrobiom nærmest er 

en gullgruve av uoppdaget kunnskap som vi kan ha glede av å oppdage og bruke i årene 

framover. Det er flere sykdomstilstander som for tiden forsøkes knyttet til vårt mikrobiom, og 

sentralt her står inflammatorisk tarmsykdom.  
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1 Innledning 
1.1 Inflammatorisk tarmsykdom 
Inflammatorisk tarmsykdom, inflammatory bowel disease (IBD), omfatter sykdommene 

ulcerøs kolitt(UC) og Crohns sykdom(Crohns disease, CD). Dette er kroniske sykdommer 

som rammer genetisk predisponerte eller sårbare individer som utsettes for risikofaktorer i 

miljøet(1). Man har fortsatt ikke fullt ut forstått de patogenetiske mekanismene og 

risikofaktorene som setter i gang sykdommene(2), men den ledende hypotesen er at det 

oppstår en feilaktig immunrespons mot tarmens mikrobiota(3). Insidensen øker raskt over 

hele verden(4, 5), og insidensen er størst for både UC og CD i Europa og Nord-Amerika. 

Sykdommene presenterer seg i varierende grad av alvorlighet, men kan gi pasienten store 

plager og kan være svært hemmende på livsførsel. Dette sykdommer man ikke kjenner 

årsaksmekanismene til og som man foreløpig kun behandler symptomatisk. 

Crohns sykdom kan ramme hele mage-tarm-kanalen fra munnhule til rektum. 

Betennelsen er transmural, men den er ikke kontinuerlig som ved UC. CD har et varierende 

klinisk uttrykk, men som oftest starter sykdommen med symptomer fra abdomen i form av 

magesmerter, feber og diaré. Ekstraintestinale manifestasjoner av sykdommen er relatert til 

den systemiske inflammatoriske aktiviteten(6). Diagnosen baseres på en kombinasjon av 

kliniske symptomer, endoskopiske funn og bildediagnostikk. Montrealklassifikasjonene 

brukes for å få et bilde på alvorlighetsgraden og bestemme behandlingen(3). Kalprotektin i 

avføring kan være økt(6). 

Ulcerøs kolitt er en diffus, uspesifikk inflammasjon av slimhinnen i kolon og rektum. 

Sykdommen karakteriseres av tilbakevendende episoder av inflammasjon eller kronisk 

residiverende inflammasjon, og av lokalisasjonen; sykdommen starter som hovedregel i 

rektum og brer seg på kontinuerlig vis proksimalt i kolon. Sykdommen er tilbakevendende i 

atakker med blodig og slimete diaré, smerter i nedre del av abdomen og kramper som lettes 

midlertidig med defekasjon. Pasienter kan ha systemiske symptomer som feber, fatigue og 

vekttap. Ved UC ser man mange av de samme ekstraintestinale manifestasjonene som ved 

CD(7). Diagnosen baseres på en kombinasjon av kliniske symptomer, endoskopiske funn og 

bildediagnostikk. Fekal kalprotektin kan være økt. Montrealklassifikasjonene bestemmer 

alvorlighetsgrad og behandlingsnivå på sykdommen(3). 

Man bruker samme behandlingspyramide for UC og CD. Pasienter med mild til 

moderat UC behandles med 5-ASA som induksjons- og vedlikeholdsbehandling. Dette 
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legemidlet har lokal effekt på kolonslimhinnen. Virkningen er usikker på CD. Budesonid 

brukes ved mild til moderat aktiv kolitt, og er et glukokortikoid med lite systemiske 

bivirkninger. Perorale steroider brukes ved moderate til alvorlige symptomer for å oppnå 

sykdomskontroll, men det er et mål at pasientene skal bruke disse medikamentene minst 

mulig. Av immunmodulerende behandling brukes azatriopin og metotrexat. De virker 

steroidbesparende og brukes for å opprettholde remisjon. TNF-a-hemmere er den vanligste 

biologiske behandlingen i bruk i Norge. Dette er monoklonale antistoffer som binder seg til 

tumor nekrose faktor-a og hemmer dennes aktivitet. 30 – 50 % av pasienter som blir 

diagnostisert med CD trenger intraabdominal kirurgi de første 10 årene etter sykdomsdebut. 

Pasienter med UC vil i 10 % av tilfellene trenge kolektomi ila de første ti årene etter 

sykdomsdebut(3).  

 

1.2 Mikrobiota i inflammatorisk tarmsykdom 
Det er godt dokumentert at det finnes endringer i sammensetningen av mikrobiomet til 

personer med immunologisk sykdom. Det gjensidige forholdet mellom immunforsvaret og 

mikrobiota er sett på som sentralt for innflytelsen mikrobiota har på sykdom. Spesielt ser 

reduksjon i mikrobiell diversitet(’species richness’) til å korrelere med sykdom.(8) Tarmflora 

er endret hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom(9), men det er utfordrende å vurdere 

om endringene er av biologisk relevans. Flere studier har ikke klart å identifisere en enkelt 

patogen mikrobe som er ansvarlig for IBD, og en nyere forklaring foreslår at den 

inflammatoriske reaksjonen kommer av en dysbiose, eller ubalanse i sammensetningen av 

flere mikrober. Det er ikke etablert hvilke mikrober dette er og hvilke funksjoner de 

representerer, men blant annet mangel på Firmicutes er observert hos pasienter med IBD.(10) 

Studier av det menneskelige genom har identifisert at flere av genene assosiert med IBD er 

delaktige i vertens respons på mikrobiota i tarmen, og blant annet har dette ledet til hypotesen 

om at tarmflora er delaktig i patogenesen ved IBD(11). Økende prevalens av IBD i verden 

gjør at man tror at faktorer i miljøet er drivende for patogenesen(9), da slike raske endringer 

ikke kan komme av endringer i gener. Man vet at miljøet man lever i påvirker 

sammensetningen til mikrobiota, men man kjenner ikke til kausale mekanismer som kobler 

dysbiose med IBD. 
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1.3 Tarmflorarettet terapi  
Forsøk på å endre tarmflora kan gjøres ved å tilføre nye bakterier eller legge til rette for vekst 

av nyttige bakterier. Fekal mikrobiotika transplantasjon (FMT) er installasjonen av 

bestanddeler i feces fra en frisk donor til tarmen på et sykt individ, originalt for å kurere 

infeksjon med Clostridium difficile(12). Probiotika defineres som levende organismer som 

kan ha helsefremmende effekt på verten(13). Prebiotika er bestanddeler i maten som ikke er 

nedbrytbare av vertens enzymer, og som fermenteres i kolon av bakterier. Et eksempel på et 

slikt fiber er frukto-oligosakkarider, som fermenteres av bifidobacteria. (14) Synbiotika er 

kombinasjonen av prebiotika og probiotika(15). 

 

1.4 Problemstilling 
Målet med denne oppgaven er å undersøke om man kan si noe om årsaksmekanismene bak 

inflammatorisk tarmsykdom ved å se på effektene av tarmflorarettet terapi. Om mikrobiomet 

er en sentral del av patogenesen for sykdommene vil vi forvente å finne at tarmflorarettet 

terapi har effekt. 

 



	 5	

2 Metode 
2.1 Søkestrategi og utvalg av artikler 
Søket ble gjort for å finne kliniske studier på pasienter med Crohns sykdom eller ulcerøs 

kolitt. Intervensjonen skulle være manipulasjon av tarmfloraen ved hjelp av probiotika, 

prebiotika, synbiotika eller fekal transplantasjon. Søket ble gjort med hjelp av bibliotekar sog 

det ble fylt ut PICO-skjema. 

 

(((((((ulcerative colitis[Title/Abstract]) OR crohn disease[Title/Abstract]) OR crohn's 

disease[Title/Abstract]) OR inflammatory bowel disease[Title/Abstract])) AND (((((((fecal 

microbiota transplantation[Title/Abstract]) OR fecal microbiota transplantation[MeSH 

Terms]) OR fecal transplantation[Title/Abstract]) OR probiotics[Title/Abstract]) OR 

prebiotics[Title/Abstract]) NOT clostridium difficile[Title/Abstract]) NOT 

c.difficile[Title/Abstract])) AND Clinical Trial[ptyp] AND Humans[Mesh] AND 

English[lang]) 

 

Søket ble gjort i PubMed. Dette søket ga 55 treff den 02.10.2018. Alle titlene eller abstracts 

ble lest , og 40 artikler ble valgt ut basert på disse kriteriene: 

• Primære aim tarmsykdom 

• Spesifisert enten UC eller MB eller begge, utelukkes hvis det ikke er spesifisert 

• Ikke sykdom i andre deler av kroppen, ledd osv 

• Effektene skal være disse: 

o Mindre relapse (forskjellige typer indekser for remisjon/relapse) 

o Endret tarmflora (som en vurdering av dysbiose) 

o Barrier function/ barrierefunksjon 

o Quality of life 

• Effekt som utelukker: ernæringsstatus 

2 artikler tar for seg både UC og CD, 31 artikler ser bare på UC og 7 artikler vurderer kun 

CD. 25 artikler tar for seg effekten av kun probiotika, 5 ser på effekten av synbiotika, 11 

vurderer effekten av fekaltransplantasjon, 1 sammenligner synbiotika, prebiotika og 

probiotika. Artiklene ble publisert mellom 1999 og 2018. Tabell 1-3 nedenfor viser alle 40 

artikler sortert etter intervensjon, med fokus på å identifisere utkomme som kan  

sammenlignes. 
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Tabell 1: Ulcerøs kolitt 

Referanse

(forfatter): 

” 

Intervensjon Klinisk utkomme Mikro

biell 

analy

se 

Inflamma

toriske 

faktorer 

Permea

bilitet Endosko

pi 

Klinisk 

rapporter

ing 

Histologi

sk 

vurderin

g 

(a)” 

Bai(16) 

Probiotika: 

Bifidobacteriu

m longum 

- - - - TNF-a, 

IL-8, NF-

κB 

- 

” D’Inca 

(17) 

Probiotika: 

Lactobacillus 

casei 

- - - + TLR-4, 

IL-1 

IL-10 

- 

” Hegazy 

(18) 

Probiotika: 

Lactobacillus 

delbruekii 

- - - - IL-6, 

TNF-a, 

κB p56, 

kalprotek

tin 

- 

” 

Kato(19) 

Probiotika: 

bifidobacteriu

m. Melk 

+ CAI + + - - 

” 

Kruis(20) 

Probiotika: 

E.coli 

Rachmile

witz 

Rachmil

ewitz 

+ - - - 

” 

Matsouka

(21) 

Probiotika: 

Bifidobacteriu

m breve, 

Lactobacillus 

acidophilus. 

Melk. 

- SDAI - - - - 

”Matthes(

22) 

Probiotika: 

E.coli 

- DAI - - - - 

” 

Palumbo(

23) 

Probiotika: 

Lactobacillus 

salivarius, L. 

MMDAI MMDAI - - - - 



	 7	

acidophilus, 

Bifidobacteriu

m bifidus 

”Pronio(2

4) 

Probiotika: 

VSL#3 

PDAI PDAI PDAI - IL-1b, 

Foxp3 

- 

” 

Tomasello

(25) 

Probiotika: 

Acronelle 

Mayo 

score 

- - - Hsp60 - 

” 

Yasueda(

26) 

Probiotika: 

Clostridium  

butyricum 

- MPDAI - + - - 

”Yoshima

tsu(27) 

Probiotika: 

BIO-THREE 

- Ja - + - - 

”Zocco(2

8) 

Probiotika: 

Lactobacillus 

GG 

The 

Baron 

score 

CAI + - - - 

(b)” 

Guslandi(

29) 

Probiotika: 

Saccharomycc

es boulardii 

Rachmile

witz 

Rachmil

ewitz 

- - - - 

” 

Persborn(

30) 

Probiotika: 

Ecologic 825 

- PDAI - + - + 

”Tsuda(31

) 

Probiotika: 

BIO-THREE 

+ UCDAI - + - - 

” 

Venturi(3

2) 

Probiotika: 

VSL#3 

+ + + + - - 

(a)” 

Furrie(33) 

Synbiotika: 

Bifidobacteriu

m longum og 

inulin-

oligofruktose 

Modifiser

t Baron 

score 

CAI + - + - 

” Synbiotika/Pro - IBDQ - - - - 
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Fujimori(

34) 

biotika/prebiot

ika 

(a)” 

Fuentes(3

5) 

FMT Mayo 

score 

SCCAI - - - - 

”Ishikawa

(36) 

FMT Mayo 

score 

CAI - + - - 

” 

Moayyedi

(37) 

FMT Mayo 

score 

+ - + - - 

”Paramsot

hy(38) 

FMT Mayo 

score 

+ - + - - 

”Rossen(3

9) 

FMT Mayo 

score 

CCAS - + - - 

”Wei(40) FMT+prebioti

ka 

Mayo 

score 

- - + Kalprote

ktin 

- 

(b) ” 

Damman(

41) 

FMT - UCDAI + - Kalprote

ktin 

- 

”Jacob(42

) 

FMT Mayo 

socore 

+ + + Th1, 

Treg 

- 

”Kunde(4

3) 

FMT - PUCAI - - - - 

”Nishida(

44) 

FMT Mayo 

score 

+ - + - - 

”Uygun(4

5) 

FMT Mayo 

score 

- - - - - 

Tabell 1: a: kontrollert, randomisert; b: ikke-kontrollert, ikke-randomisert; CAI: clinical activity index; SDAI: 

Sunderland disease activity index; DAI: disease activity index; MMDAI: modified Mayo disease activity index; 

PDAI: paediatric disease activity index,; MPDAI: modified pouch disease activity index; UCDAI: ulcerative 

colitis disease activity index; IBDQ: inflammatory bowel disease questionnaire; SCCAI: simple clinical colitis 

activity index; CCAS: clinical colitis activity score; PUCAI: paediatric ulcerative colitis activity index; FMT: 

faecal microbiota transplantation 
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Tabell 2: Crohns sykdom 

Referanse(for

fatter)” 

Intervensjo

n 

Klinisk utkomme Mikro

biell 

analys

e 

Inflammat

oriske 

faktorer 

Permeab

ilitet Endos

kopi 

Klinisk 

rapporte

ring 

Histolo

gisk 

vurderi

ng 

(a) ” 

Bousvaros(46

) 

Probiotika: 

Lactobacill

us 

rhamnosus 

GG 

- PCDAI - + - - 

” Marteau(47) Lactobacill

us 

johnsonii 

Rutgee

rts 

score 

CDAI - - - - 

” Prantera(48) Lactobacill

us 

rhamnsosus 

GG 

Rutgee

rts 

score 

- - - - - 

” Van 

Gossum(49) 

Lactobacill

us 

johnsonii 

Rutgee

rts 

score 

CDAI + - - - 

” Garcia 

Vilela(50) 

Saccharmo

myces 

Boulardii 

- CDAI - - - + 

(a) ” 

Chemesh(51) 

Synbiotika: 

Synbiotic 

2000 

Rutgee

rts 

score 

+ - - - - 

” (b) Fujimori 

(52) 

Synbiotika: 

bifidobacte

rium breve, 

longum, 

Latobacillu

s casei 

- CDAI - - - - 
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Tabell 2: a: kontrollert, randomisert; b; ikke-kontrollert, ikke-randomisert; PCDAI: paediatric Crohn’s disease 

activity index; CDAI: Crohn’s disease activity index 

 

Tabell 3: Crohns sykdom og ulcerøs kolitt 

Referanse

(forfatter)

” 

Intervensj

on 

Klinisk utkomme Mikrob

iell 

analyse 

Inflammato

riske 

faktorer 

Permeabi

litet Endosko

pi 

Klinisk 

rapporter

ing 

Histolog

isk 

vurderin

g 

(a) ” 

Shadnous

h(53) 

Probiotika

: syrnet 

melk 

- HBI - + - - 

” 

Ahmed(5

4) 

Synbiotika - - - + - - 

Tabell 3: a: kontrollert, randomisert; HBI: Harvey Bradshaw index 

 

2.2 Vurdering av utkomme 
 2.2.1 Klinisk utkomme ulcerøs kolitt 
Kolonoskopisk vurdering er viktig ved ulcerøs kolitt, og det finnes flere systemer for scoring. 

I mitt søk har jeg i hovedsak kommet over Mayo score, Modified Mayo Endoscopic 

score(MMES) The Baron score, Rachmilewitz Endoscopic Index og The Sutherland Index 

(UCDAI). Mayo score er en kombinert endoskopisk og klinisk skala først beskrevet av 

Schroeder et al.(55) i 1987. Den tar for seg fire kategorier: avføringsfrekvens, rektal 

blødning, endoskopifunn og klinisk vurdering, med en score fra 0-12. Den tar derfor for seg 

både pasientens rapportering og legens kliniske vurdering. MMES tar utgangspunkt i Mayo 

score for hvert segment av kolon for å lage en sammenlagt score. Hensikten er å ta med i 

beregningen at de inflammatoriske områdene kan være spredt og i forskjellige grad av 

inflammasjon(56). The Baron score beskriver fire grader av tarmslimhinne, fra normal 

slimhinne med ingen blødning, til spontantblødende slimhinne(57). Rachmilewitz 

Endoscopic index er en ren endoskopisk vurdering som vurdering grad av granulasjonsvev, 

vaskulært mønster(vascular pattern), slimhinnens sårbarhet (mucosal vulnerability) og skade 
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på slimhinnen(58). UCDAI er et kombinert klinisk og endoskopisk scoringsverktøy. Den 

endoskopiske delen vurderer ’friability’, eksudater og spontan blødning.(59) 

De kliniske verktøyene som brukes for å måle effekt vurderer jeg som mindre 

hensiktsmessige for å sammenligne behandlingene, da de kun baserer seg på individuell 

rapportering og dermed har større usikkerhet knyttet til seg enn den endoskopiske. 

Endoskopisk vurdering av sykdomsgrad er begrenset av klinikerens individuelle vurdering, 

og kan ikke måle mer enn store, makroskopiske endringer i sykdomsaktivitet. Likevel vil jeg 

argumentere for at dette er en sammenlignbar metode, og bedre i denne sammenhengen. Når 

man vurderer effekten av en intervensjon på slimhinnen vil dette være det nærmeste man 

kommer en sammenlignbar metode i dette utvalget av artikler. Bougen et al. (60) beskriver at 

endoskopisk vurdering av tarmslimhinnen i større grad predikerer for sykdomsaktivitet enn 

rapportering av blod i avføringen eller histologisk vurdering. Laboratorieverdier som Hb, 

WBC, CRP eller ESR var assosiert med verken endoskopisk aktivitet eller histologisk 

aktivitet. Behandling som var justert etter endoskopisk aktivitet var assosiert med tilheling av 

tarmslimhinnen, med en p-verdi på < 0.0001. 

 

2.2.2 Klinisk utkomme Crohns sykdom 
Argumentet for å bruke endoskopisk score heller enn subjektive kliniske parametre for å 

vurdere effekten av behandlingen er lik som for UC. Rutgeerts score kan brukes for å vurdere 

grad av inflammasjon i slimhinnen ved Crohns sykdom, og for å predikere tilbakefall(61, 62). 

 

2.2.3 Barrierefunksjon og inflammasjonsmarkører 
Barrierefunksjon og inflammasjonsmarkører er valgt som utkomme for å eventuelt kunne 

supplere med innsikt i eventuelle årsaksmekanismer. 

 

2.3 Kriterier for utvelgelse 
• Pasienter med ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom 

o In vivo 

o Ikke pouchitt 

• Intervensjon 

o Probiotika: 

! Probiotika-preparat, ikke mat (eks melk) 

! Beskrevet mikrobe og dose 
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! Behandling over 3 måneder om vurdering med klinisk utkomme 

o Synbiotika 

! Beskrevet innhold og dose 

! Behandling over 3 måneder om vurdering med klinisk utkomme 

o FMT 

! Beskrevet tilvirkning 

! Behandling > 1 dose 

• Utkomme: 

o Endoskopisk vurdering 

o Vurdering av inflammasjonsfaktorer 

o Vurdering av barrierefunksjon 

• Metode: 

o Randomisert, kontrollert 

o Kontrollgruppe enten placebo eller standard behandling 
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Figur 1: Flowchart over utvalg av artikler 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40	artikler	inkludert	

13	stk	UC	og	probiotika	

2	stk	utkomme	
inSlammatoriske	faktorer	

3	stk	utkomme	endoskopi	

8	stk	utelukket:		
-	1	bruker	melk	som	probiotika		
-	1	beskriver	ikke	innholdet	i	

probiotika-preparatet		
-	1	undersøker	pouchitt	
-	4	bruker	ikke	de	valgte	

effektmålene	

2	stk	ulcerøs	kolitt	og	
synbiotika	

2	stk	utelukket:		
-	1	undersøker	ikke	valgte	

effektmål		
-	1	har	bare	8	ukers	

intervensjon	

5	stk	ulcerøs	kolitt	og	FMT	

4	stk	endoskopisk	utkomme	

1	stk	utelukket:	-	
1	ikke	placebokontrollert	

5	stk	crohn's	sykdom	og	
probiotika	

3	stk	utkomme	endoskopi	

1	stk	utkomme	permeabilitet	

1	utelukket:		
-1	bruker	ingen	av	de	valgte	

effektmålene	

1	stk	crohn's	sykdom	og	
ulcerøs	kolitt	

1	stk	utelukket:		
-1	gir	kun	en	dose	en	gang	

14	ukontrollerte,	ikke-
randomiserte	
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3 Resultater 
Under følger en oppsummering av funn ved studiene som er plukket ut og et forsøk på å 

besvare problemstillingen med informasjonen som er tilgjengelig. 

 

3.1 Ulcerøs kolitt og probiotika 
Av 13 kontrollerte og randomiserte studier utelukkes 8 av kriteriene over. 5 stykker plukkes 

ut, 2 som vurderer effekt på inflammatoriske faktorer og 3 som vurderer endoskopiske 

effekter. Se tabell 4 nedenfor for oppsummering. 

D’Inca(17) og Hegazy(18) bruker inflammatoriske faktorer som effektmål. D’Inca 

sammenligner tre grupper; en får kun standard vedlikeholdsterapi, oral 5-ASA, den andre 

gruppen får i tillegg til dette oral probiotika. Den tredje gruppen får oral 5-ASA og rektalt 

administrert probiotika. Probiotika som brukes er Lactobacillus casei (8x10^8 cfu). 

Hensikten med studien var å sammenligne oral og rektal administrasjon av probiotika på 

mikrobiota i biopsier, på uttrykk av cytokiner og TLR4 og 2. Behandlingslengden var 8 uker. 

Til sammenligning ble det brukt 6 kontrollpasienter uten IBD. Resultatene viste at mikroflora 

i biopsiene var svært forskjellig mellom pasienter og kontroller. Eksempelvis hadde UC-

pasientene lavere nivåer av Lactobacillus species. Pasientene hadde høyere nivåer av IL-

1beta og TLR4. Behandling med kun 5-ASA endret ikke mikroflora hos pasientene, det 

gjorde heller ikke tillegg av oral probiotika. Rektalt administrert L. casei hadde derimot 

signifikant effekt på mikroflora, og det ble observert økte nivåer av Lactobacillus species og 

senkede nivåer av Enterobacteriaceae species.TLR2 og TLR4 hos pasientene var ikke endret 

etter 8 uker behandling med 5-ASA alene eller signifikant endret med tillegg av oral 

probiotika, men uttrykk av TLR4 var derimot redusert etter behandling med rektalt 

administrert probiotika. Resultatene viste ingen signifikant endring av TLR2 ved noen av 

behandlingene. Endringer i uttrykk av cytokiner ble vist kun i gruppen som fikk rektalt 

administrert probiotika. IL-10 økte i denne gruppen, og IL-1beta og TNF-a sank, som tyder 

på bedre balanse mellom pro-inflammatoriske og anti-inflammatoriske cytokiner. 

 Hegazy et al.(18) hadde 10 friske kontroller og 30 pasienter i to grupper behandlet 

med enten sulfasalazine og placebo eller sulfasalazine og probiotika. Probiotika i dette 

forsøket var Lactobacillus delbruekii og L. Fermentum, 10 billioner cfu pr dose. Biopsier ble 

vurdert for myeloperoxidase-aktivitet, nivåer av IL-6, uttrykk av NF-kB p65 og TNF-a. 

Begge gruppene fikk senket nivå av samtlige inflammatoriske markører, men lavere nivåer i 
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probiotika-gruppen. Grunnlaget for å trekke den konklusjonen er imidlertid liten, da det ikke 

henvises til noen statistisk analyse av dette i artikkelen.  

Kruis et al.(20) sammenlignet effekten av probiotika og mesalazine for å opprettholde 

remisjon av UC. Probiotika var Escherichia coli Nissle 1917, preparatet inneholdt 2.5-

25x10^9 cfu. Observasjonsperioden var 12 måneder. Tilbakefall ble klassifisert med en 

kombinert klinisk, endoskopisk og histologisk vurdering. Per protokoll-analysen viste at 

probiotika-gruppen hadde et tilbakefall på 36.4%, mesalazine-gruppen et tilbakefall på 

33.9%, som resulterte i en signifikant ekvivalens med p-verdi = 0.0003. Kruis viser at 

probiotika-preparatet E.coli Nissle 1917 har signifikant lik effekt som mesalazine i 

opprettholdelse av remisjon ved UC. 

Zocco et al.(28) sammenlignet tre grupper med pasienter for å vurdere probiotikas 

effekt på tilbakefall ved UC. Probiotika brukt i denne studien var Lactobacillus rhamnosus 

GG(LGG). En gruppe fikk LGG, den andre fikk mesalazine og den tredje fikk mesalazine + 

LGG. 187 pasienter deltok i studien som varte i 12 måneder. Tilbakefall ble definert 

klinisk(CAI), men ble bekreftet med endoskopisk vurdering. Det ble også gjort en histologisk 

vurdering, og alle tre parametre ble sammenlignet mellom gruppene ved 6 og 12 måneder. 

Det ble ikke funnet noen signifikant forskjell mellom intervensjonene. Det ble ikke funnet 

noen fordel ved å gi mesalazine + LGG sammenlignet med LGG alene. Zocco et al. finner i 

denne studien ingen forskjell i effekt på tilbakefall av UC ved behandling med LGG, LGG + 

mesalazine eller mesalazine alene. 

Palumbo et al.(23) sammenligner to grupper med pasienter for å vurdere effekten av 

et probiotikum bestående av Lactobacillus salivarius, L. acidophilus og Bifidobacterium 

bifidus BGN4. En gruppe ble behandlet med mesalazine, den andre gruppen fikk mesalazine 

og en dobbel dose probiotika. Behandlingen gikk over 2 år, og pasientene ble fulgt opp ved 6, 

12, 18 og 24 måneder og vurdert etter Modified Mayo Disease Activity Index(MMDAI). 

MMDAI og endoskopisk score alene viser begge signifikant mindre sykdomsaktivitet i 

probiotika-gruppen etter minst 18 måneder. Forskjellene er ikke signifikante ved 6 og 12 

måneder. 

Palumbo et al.(23) styrker funnene i Zocco et al.(28) hvor det ikke er forskjell i 

gruppene etter 12 måneder. Palumbo hadde derimot lenger intervensjonstid, og fant 

signifikante forskjeller etter intervensjon i 18 måneder. 

 

I dette utvalget av artikler finner vi 5 artikler som alene vurderes som relativt gode, men som 

er så forskjellige at de ikke kan styrke eller svekke hverandres funn. Det er brukt 5 
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forskjellige typer probiotika, og forskjellige lengde på intervensjonen. D’Inca(17) og 

Hegazy(18) har brukt forskjellige inflammatoriske markører og Krus(20), Zocco(28) og 

Palumbo(23) har brukt forskjellige verktøy for å score effekten endoskopisk. 

 Selv om effekten er målt på forskjellig måte i artiklene, vurderer jeg derimot at 

målene er gode i de fleste tilfeller, og at effekt eller ikke i seg selv er et sammenlignbart mål. 

Krus(20) og Zocco(28) kom begge fram til at probiotika hadde sammenlignbar effekt med 

mesalazine/5-ASA til å opprettholde remisjon hos pasienter med UC. Dette styrker hypotesen 

om at probiotika har effekt. De vurderte effekten etter opptil 12 måneder. Palumbo(23) 

undersøkte effekten etter 18 og 24 måneder, og fant at probiotika i tillegg til mesalazine var 

bedre enn mesalazine alene til å opprettholde remisjon. Effektmålet er endoskopisk i alle tre, 

og er et utkomme jeg stoler på i denne sammenhengen. Alle tre studier har brukt forskjellig 

type probiotika, og er derfor ikke direkte sammenlignbare, men tilstedeværelsen av effekt 

alene viser at det er sannsynlig at probiotika har effekt på sykdommen. Vi vet fra før at 

pasienter med IBD har dysbiotisk tarmflora. Det man ikke kan si noe om i denne 

sammenhengen er om probiotika påvirker årsaksfaktorene ved sykdommen eller bare 

sykdomsaktiviteten. Vi vet heller ikke på hvilken måte probiotika utøver sin effekt. 

 Et interessant funn på tvers av artikler er fravær av forskjell mellom pasienter 

behandlet med konvensjonell vedlikeholdsbehandling og enten probiotika alene eller sammen 

med 5-ASA. En fordel av å behandle med probiotika blir derimot funnet etter 18 måneders 

kombinasjonsbehandling hos Palumbo et al.(23) Dette funnet reiser spørsmålet om 

behandling probiotika må opprettholdes over lang tid for å ha en eventuell målbar effekt. 

D’Inca(17) og Hegazy(18) har kun intervensjon på 8 uker, men måler effekten av 

probiotika på inflammatoriske markører, og det gir potensielt interessante bidrag til 

diskusjonen om årsaksmekanismer. Resultatene til Hegazy vurderer jeg å ikke legge vekt på, 

da de ikke er presentert på en god måte. D’Inca viser effekt på inflammatoriske markører ved 

behandling med probiotika. Heller ikke her kan man si noe om effekten på 

inflammasjonsmarkører skyldes direkte effekter på immunsystemet eller 

inflammasjonsprosessen, eller om det skyldes et endret tarmmiljø som sekundært demper 

sykdommen og dermed inflammasjonen. 

 

Som en oppsummering vil jeg konkludere med at probiotika har en potensiell men ikke 

sikker effekt på UC. Resultatene viser effekter som er vanskelig å sammenligne og som er 

vanskelige å måle objektivt. Resultatene utelukker ikke at manipulasjon av mikrobiota spiller 

en rolle i sykdomsmekanismene ved UC.  
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Tabell 4: Inkluderte artikler probiotika, ulcerøs kolitt 

Tittel Metode Resultater/konklusjon 

Rectal administration of 

Lactobacillus casei DG 

modifies flora composition 

and Toll-like receptor 

expression in colonic mucosa 

of patients with mild 

ulcerative colitis. D'Inca, 

Barollo (17) 

Tre grupper: en fikk kun oral 5-

ASA, den andre fikk oral 5-ASA 

og oral L. casei, den tredje fikk 

oral 5-ASA og rektal L. casei. 

Dyrkning av mukosa-assosierte 

mikrober fra biopsi, cytokiner og 

mengde TLR vurdert i biopsier. 8 

uker behandling. 26 pasienter. 

Kontrollgruppe for biopsiene ble 

screenet for kolon-cancer og 

hadde ikke IBD, 6stk. Probiotika: 

Lactobacillus casei DG 

5-ASA alene eller 

sammen med oralt 

administrert L.casei 

hadde ikke signifikant 

effekt på mikrobiota eller 

uttrykk av TLR i 

biopsier. 5-ASA gitt 

sammen med rektalt 

administrert L.casei 

endrer mikrobiota, 

reduserer TLR-4 og IL-

1, og øker IL-10. 

Effect of probiotics on pro-

inflammatory cytokines and 

NF-kappaB activation in 

ulcerative colitis. Hegazy and 

El-Bedewy (18) 

Tre grupper: 15 pasienter fikk 

oral sulfasalazine, 15 pasienter 

fikk oral sulfasalazine og 

probiotika og 10 friske kontroller. 

8 uker behandling. Biopsier fra 

inflammert tarmmucosa vurdert 

for NF-κB p65, mRNA for TNF-

α, Myeloperoxidase-aktivitet og 

IL-6. 

Probiotika: Lactobacillus 

delbruekii og Lactobacillus 

fermentum 

Signifikant lavere nivåer 

av Il-6, TNF-α, NF-κB 

og myeloperoxidase i 

probiotika-gruppen 

sammenlignet med 

gruppen som kun fikk 

sulfasalazine. 

Maintaining remission of 

ulcerative colitis with the 

probiotic Escherichia coli 

Nissle 1917 is as effective as 

with standard mesalazine. 

Kruis, Fric (20) 

Dobbelt-blindet, dobbeltdummy. 

To grupper: placebo og probiotika 

eller 5-ASA og placebo. 12 

måneder intervensjon. 

Rachmilewitz endoskopisk 

aktivitetsindeks. Annen medisin 

ikke tillatt. Antall pasienter. 

Studien viser at E.coli 

som behandling har lik 

effekt som 

gullstandarden 

mesalazine i å forhindre 

tilbakefall ved ulcerøs 

kolitt. 



	18	

Probiotika: Escherichia coli 

Nissle 1917 

Efficacy of Lactobacillus GG 

in maintaining remission of 

ulcerative colitis. Zocco, dal 

Verme (28) 

Tre grupper, probiotika, 

mesalazine + probiotika og 

mesalazine. Andre medisiner ikke 

tillatt. The Baron score ved 6 

mnd, 12 mnd, eller ved 

tilbakefall. Probiotika: 

Lactobacillus GG 

Studien viser at 

probiotika LGG kan ha 

samme effekt som 

gullstandarden 

mesalazine på 

opprettholdelse av 

remisjon ved ulcerøs 

kolitt. Ingen forskjell i 

endoskopisk score eller 

tilbakefallsrate. 

The long-term effects of 

probiotics in the therapy of 

ulcerative colitis: A clinical 

study. Palumbo, Romeo (23) 

To grupper pasienter: mesalazine, 

mesalazine + probiotika. Andre 

samtidige medisiner ikke tillatt. 

Behandlingslengde 2 år. Modified 

Mayo disease activity 

index(Mayo score). Probiotika: 

blanding av Lactobacillus 

salivarius, Lactobacillus 

acidophilus og Bifidobacterium 

bifidus BGN4 

I studien viste alle 

pasientene behandlet 

med probiotika i tillegg 

til mesalazine bedre 

klinisk respons enn 

kontrollgruppene. 

 

 

3.2 Ulcerøs kolitt og FMT 
Av 5 artikler om kontrollerte, randomiserte studier med FMT mot UC, ble en utelukket for å 

ikke være placebokontrollert. Av de resterende 4 artiklene omhandler to av dem samme 

forsøk. De presenterer forskjellige deler av funnene, og begge er presentert under. 

 Rossen et al.(39) undersøkte effekten av FMT på klinisk og endoskopisk remisjon. 50 

pasienter ble randomisert til å enten få FMT fra friske donorer eller autolog FMT. 

Behandlingen ble administrert via nasoduodenal tube ved to anledninger med 3 ukers 

mellomrom. Studiet var dobbeltblindet og placebokontrollert. Det var tillatt med stabile doser 

av vedlikeholdsmedisiner for UC. Endepunkt ble vurdert som klinisk remisjon kombinert 
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med endringer i Mayo score etter 12 uker. Det var ikke statistisk signifikante forskjeller 

mellom gruppene og forsøket ble stoppet fordi behandlingen ble oppfattet som nytteløs. I 

forsøket ble det brukt feces fra friske donorer, både slektninger og partnere av pasientene og 

anonyme. Hver pasient fikk kun donasjon fra en person ved hver administrasjon. 

Sammensetningen av pasientenes og donorenes mikrobiota ble analysert og Fuentes et al.(35) 

beskriver funnene i detalj. Begge grupper inneholdt respondere og forskjellene i mikrobiota 

mellom respondere og ikke-respondere er spesielt interessant. Non-respondere hadde lavere 

nivåer av Clostriudium cluster XIVa, mens i respondere var nivåene av disse bakteriene på 

samme nivå som hos friske donorer. Blant Clostridium cluster XIVa hos respondere ble det 

funnet flere species relatert til butyrat-produksjon. Hos pasienter med vedlikeholdt remisjon 

etter >1 år ble det funnet en positiv assosiasjon med Clostriudium cluster IV (inkludert 

F.prausnitzii og andre relaterte species) og nevnte XIVa (inkludert Eubacterium hallii, 

Roseburia intestinalis). Alle disse er butyrat-produserende bakterier. Fecesprøver fra 

pasienter ved baseline og donorer til pasienter som fikk relapse viste positiv assosiasjon med 

phyla Proteobacteria (inkludert E.coli, som er klassifisert som potensielt patogene og 

proinflammatoriske bakterier(35).) og Bacteroidetes. Butyratproduksjons-kapasitet ble 

analysert og sammenlignet, og viste signifikant lavere kapasitet hos non-respondere. Nivåene 

var lavere hos pasienter ved baseline, men ble gjenopprettet etter terapi, spesielt hos de som 

opprettholdt remisjon etter > 1 år. Her ble kapasitet økt 6.7 ganger. 

 Moayyedi et al. (37)undersøkte effekten av FMT sammenlignet med isotont 

saltvann(placebo) gitt en gang ukentlig i seks uker ved hjelp av klyster. Primære utkomme 

var remisjon i uke 7,  definert som Mayo score < 3 og komplett tilheling av tarmslimhinnen 

ved sigmoidoskopi. Det ble brukt 6 donorer for å minimere variabiliteten i intervensjonen og 

tolkningen av resultatene på mikrobiomet. Det var tillatt med samtidig behandling med 

sykdomsmodulerende behandling for UC. Studiet fant at FMT har større effekt enn placebo 

for å indusere remisjon, med 24% og 5 % remisjon i henholdsvis FMT-gruppen og placebo-

gruppen (P=0.03). Det ble også funnet at valg av donor hadde effekt på utkomme, 

eksempelvis hadde behandling med donor B 39% suksessrate, mens andre donorer hadde 

effekt på 10%(p=0.06). Dette tyder på at utkomme avhenger av valg av donor. 

 Paramsothy et al.(38) undersøkte effekten av FMT på UC sammenlignet med isotont 

saltvann som placebo. FMT ble gitt som en endoskopisk dose i terminale ileum eller cøkum 

ved starten av forsøket og fulgt opp med en administrasjon via klyster 5 ganger ukentlig i 8 

uker. FMT ble fremstilt ved å blande feces fra mellom 3 og 7 forskjellige donorer. Pasientene 

hadde anledning til å fortsette stabile doser med sykdomsmodulerende medisiner, men 
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pasienter på prednisolon måtte gå på en nedtrappingsplan. Etter 8 uker ble pasienter i 

placebo-gruppen tilbudt å krysse over til FMT-behandling, uten den første kolonoskopiske 

infusjonen.  

Primære utkomme var steroidefri klinisk remisjon og endoskopisk remisjon eller respons, og 

her var effekten av FMT 27% og placebo 8%(p=0.021). Resultatene i studien viser at FMT 

induserer klinisk remisjon og endoskopisk respons sammenlignet med placebo. Interessant 

nok var det ingen statistisk signifikant forskjell i endoskopisk remisjon mellom intervensjons- 

og placebo-gruppen, men heller en signifikant forskjell i klinisk respons og endoskopisk 

respons mellom gruppene. Endoskopisk remisjon var definert strengt som steroid-fri 

endoskopisk Mayo score på 0 i uke 8. For å nå primære utkomme var pasientene i praksis 

nødt til å ha effekt i så stor grad at de var steroid-frie i uke 8. Endoskopisk respons(endring i  

Mayo score) var dog 3 ganger så høy i FMT-gruppen sammenlignet med placebo-gruppen 

etter 8 uker, og viser at FMT sannsynligvis hadde en effekt på inflammasjonen i 

tarmslimhinnen. Studien fulgte ikke opp pasientene med endoskopisk respons etter 8 uker, 

men det hadde vært interessant å se i hvilken grad remisjon fulgte responsen og etter hvor 

lang tid.  

 

Tre studier undersøker alle effekten av FMT på UC. En bruker autolog feces som placebo, to 

bruker isotont saltvann. Alle bruker samlet klinisk og endoskopisk vurdering med Mayo 

score for å vurdere utkomme. Alle tre bruker forskjellig fremstilling av FMT, to bruker en 

donor per donasjon, en bruker blanding av forskjellige donorer. En gir behandlingen via 

nasoduodenal tube, en gir første administrasjon via endoskopi og resterende via klyster, og en 

gir samtlige administrasjoner via klyster. Alle har forskjellig behandlingslengde og intensitet. 

Forsøket med autolog feces som placebo viser ingen forskjell i utkomme mellom gruppene. 

Studiene som sammenligner med saltvann viser statistisk signifikant forskjell i utkomme 

mellom gruppene, og viser at FMT sannsynligvis har effekt på vedlikehold av remisjon ved 

UC. Imidlertid er dette bare to studier med begrenset antall inkluderte pasienter, og 

forskjeller i utførelsen av studier gjør også at dette er et resultat man må sette som usikkert. 

Undersøkelser av mikrobiota og hvilke endringer som korrelerer med respons og ikke-

respons tyder på at mikrobiota endres ved behandling med FMT, og at mikrobiota 

sannsynligvis spiller en rolle i sykdomsutviklingen ved UC. Fuentes(35) sier at det teoretisk 

sett er mulig at endringene man ser i mikrobiota ved remisjon etter FMT er en konsekvens av 

at sykdommen eller inflammasjonen dempes, heller enn å være årsaken til det. Likevel mener 

Fuentes at fordi så mange hadde den beskrevne mikrobielle signaturen i remisjon i 
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motsetning til de som fikk tilbakefall, er dette mer i tråd med en kausal mekanisme. Også det 

faktum at pasienter med en i utgangspunktet ’dårlig’ mikrobiell signatur kunne oppleve 

remisjon om de ble transplantert med riktig sammensetning av mikrober støtter dette(35). 

Undersøkelse av valg av donor viser også at matching av donor og pasient er potensielt viktig 

for utkomme. 

 

Tabell 5: Inkluderte artikler FMT, ulcerøs kolitt 

Tittel Metode Resultater/konklusjoner 

Findings From a 

Randomized Controlled 

Trial of Fecal 

Transplantation for 

Patients With 

Ulcerative Colitis. 

Rossen, Fuentes (39) 

Randomisert, placebokontrollert. To 

grupper: FMT og autolog FMT, to 

doser med tre ukers mellomrom. 

SCCAI og Mayo score etter 12 uker. 

Måling av SCFA og mikrobiotisk 

profil i fecesprøver. 

Oppfølgingsperiode 3 år. 6 donorer 

brukt. 32 pasienter. 

Ingen statistisk signifikant 

forskjell i klinisk og 

endoskopisk remisjon 

mellom pasienter som 

mottok FMT og autolog 

FMT. Respondere hadde 

distinkte endringer i 

mikrobiota. 

Microbial shifts and 

signatures of long-term 

remission in ulcerative 

colitis after faecal 

microbiota 

transplantation. 

Fuentes, Rossen (35) 

Randomisert, placebokontrollert. To 

grupper: FMT og autolog FMT, to 

doser med tre ukers mellomrom. 

SCCAI og Mayo score etter 12 uker. 

Måling av SCFA og mikrobiotisk 

profil i fecesprøver. 

Oppfølgingsperiode 3 år. 6 donorer 

brukt. 32 pasienter. 

Pasienter med UC har en 

mikrobiotisk profil med 

mindre Clostridium, 

clusters IV og XIVa, og 

dette kan være prediktivt 

for dårlig respons på 

FMT. Langvarig respons 

på behandlingen er 

assosiert med mer butyrat-

produserende species. 

Fecal Microbiota 

Transplantation Induces 

Remission in Patients 

With Active Ulcerative 

Colitis in a Randomized 

Controlled Trial. 

Moayyedi, Surette (37) 

Placebo-kontrollert, dobbeltblindet, 

randomisert forsøk. To grupper: FMT 

eller placebo (isotont saltvann) en 

gang ukentlig i seks uker. Vurdering 

etter 7 uker. Crossover. Fecesprøve 

for analyse av mikrobiomet. Remisjon 

vurdert utfra Mayo score etter 7 uker. 

Studien viser at FMT 

induserer remisjon hos 

større antall pasienter med 

UC enn placebo. Valg av 

donor påvirker effekten. 
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To donorer brukt. 75 pasienter. 

Multidonor intensive 

faecal microbiota 

transplantation for 

active ulcerative colitis: 

a randomised placebo-

controlled trial. 

Paramsothy, Kamm 

(38) 

Dobbeltblindet, randomisert, 

placebokontrollert forsøk. FMT eller 

placebo(isotont saltvann) 5 ganger i 

uken i 8 uker. 85 pasienter. 

Fecesprøver for vurdering av 

endringer i mikrobiota 

Intensiv, multidonor FMT 

induserer klinisk remisjon 

og endoskopisk 

forbedring i aktiv UC og 

er assosiert med distinkte 

endringer i mikrobiomet. 

 

 

3.3 Crohns sykdom og probiotika 
Det ble funnet 5 kontrollerte og randomiserte studier i dette søket. 1 av artiklene ble utelukket 

for å ikke vurdere det bestemte effektmålet. Av de 4 artiklene som vurderes nedenfor har en 

barrierefunksjon som effektmål, mens 3 artikler har endoskopisk vurdering som en del av 

effektmålet. 

 Marteau(47), Prantera(48) og Van Gossum(49) vurderer effekten av probiotika på 

endoskopisk utkomme ved CD. Marteau et al. sammenlignet effekten av probiotika med 

placebo på endoskopisk tilbakefallsrate ved CD. Behandlingen som ble undersøkt var 

Lactobacillus acidophilus, 2x10^9 cfu, gitt to ganger per dag i seks måneder. Samtidig 

behandling med sykdomsmodifiserende medisiner var ikke tillatt, kun loperamid og 

cholestyramin. Steroider måtte trappes ned innen 6 uker etter starten av studiet. Tilbakefall 

ble vurdert med Rutgeerts score. Tilbakefallsraten i probiotika-gruppen etter 6 måneder var 

49% sammenlignet med 64% i placebo-gruppen, som gav en p-verdi på 0.15, og det ble 

konkludert med at det ikke var signifikant effekt. 

 Prantera et al.(48) undersøkte effekten av et probiotika sammenlignet med placebo på 

tilbakefall av CD. Probiotika som ble undersøkt var Lactobacillus rhamnosus GG (LGG), 6 

billioner cfu to ganger per dag. Det var ikke tillatt med sykdomsmodifiserende medisiner 

under studien. Intervensjonen varte i et år, og pasienten ble undersøkt endoskopisk ved 

slutten av studiet eller ved tilbakefall. Primære utkomme var reduksjon i tilbakefallsrate etter 

12 måneder eller forbedring av lesjoner, og det ble brukt Rutgeerts score som scoringssystem. 

Av alle pasientene som var i klinisk remisjon etter 1 år, hadde 60% fått LGG og 35% fått 
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placebo(p=0.297). Det ble konkludert med at LGG ikke forhindrer endoskopisk tilbakefall av 

CD. 

 Van Gossum et al.(49) sammenlignet et probiotika med placebo for å undersøke 

effekten på endoskopisk tilbakefall ved CD. Probiotika som ble brukt var Lactobacillus 

johnsonii (LA1) 10^10 cfu per dag. Det var ikke tillatt med samtidig behandling med 

sykdomsmodifiserende medisiner. Intervensjonen varte i 12 uker og pasientene ble undersøkt 

med endoskopi og vurdert med Rutgeerts score. Det var ingen signifikant forskjell i 

tilbakefallsrate mellom gruppene verken med endoskopisk, histologisk eller klinisk vurdering 

eller i inflammatoriske markører. 

Garcia Vilela et al.(50) undersøker effekten av et probiotika sammenlignet med et 

placebo på barrierefunksjonen i tarmen. Probiotika som ble brukt var Saccharomyces 

boulardii, en probiotisk gjærsopp, 4x10^8 celler. Pasienter som gikk på samtidige medisiner 

ble ikke utelukket fra studiet. Intervensjonen varte i 3 måneder. Tester på permeabilitet var en 

laktulose/mannitol-test, og ble utført ved starten av forsøket, etter 1 og 3 måneder. 

Resultatene fra pasientene ble sammenlignet med en gruppe friske. Resultatene viste en 

reduksjon i laktulose/mannitol-ratio på 33.33% i probiotika-gruppen, og ingen endring i 

placebo-gruppen(p=0.0006). Resultatet for denne studien viser en signifikant forbedring av 

barrierefunksjonen i testgruppen sammenlignet med placebogruppen. 

 

Tre av fire studier i dette utvalget bruker endoskopisk vurdering for å vurdere effekten av 

probiotika på CD, og ingen finner en signifikant effekt. En studie vurderer effekten på 

barrierefunksjon og finner en signifikant effekt. Samlet kan man si at det er lite som tyder på 

at behandling med probiotika har effekt på CD. Det kan være mange grunner til at vi finner 

disse resultatene. Eksempler er for få studier å sammenligne, for få pasienter i hvert studie, 

ikke tilstrekkelig effekt på intervensjonen(for liten dose og intensitet på behandlingen), eller 

at mikrobiota ikke har en viktig rolle i sykdomsmekanismene ved CD. Pasienter kan også ha 

vært i forskjellig stadie av sykdom ved inngangen til studiet. En potensielt viktig forskjell 

mellom disse studiene er også at Marteau(47), Prantera(48) og Van Gossum(49) ikke tillater 

samtidig behandling med sykdomsmodulerende medisiner, kun medisiner for å kontrollere 

diaré. Garcia Vilela(50) undersøker effekten av et probiotikum samtidig som 

vedlikeholdsmedisiner er tillatt. Når dette tas i betraktning og man godtar resultatene til 

Garcia Vilela, kan man foreslå at probiotika har effekt på barrierefunksjon om sykdommen 

samtidig holdes i sjakk av den etablerte behandlingen. CD er en sykdom med høy 

tilbakefallsrate, og å forvente å forhindre et tilbakefall med behandling av et enkelt 
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probiotikum virker ambisiøst. Det er mulig at eventuelle effekter av et probiotikum kan 

skjules når man ikke gir vedlikeholdsmedisiner. 

Vi vet at pasienter med CD har dysbiotisk tarmflora. Disse resultatene verken støtter 

eller avviser at endringer i tarmflora har effekt på sykdommen eller at en dysbiotisk tarmflora 

er medvirkende i patogenesen for sykdommen. 

 

Tabell 6: Inkluderte artikler probiotika, Crohns sykdom 

Tittel Metode Resultater/konklusjoner 

Ineffectiveness of 

Lactobacillus johnsonii 

LA1 for prophylaxis of 

postoperative recurrence 

in Crohn's disease: a 

randomised, double blind, 

placebo controlled 

GETAID trial. Marteau, 

Lemann (47) 

Randomisert, dobbeltblindet, 

placebokontrollert. Ingen 

annen behandling enn 

probiotika. Lengde på 

intervensjonen var 6 måneder. 

Endoskopisk tilbakefall vurdert 

med Rutgeerts score etter 6 

måneder. 98 pasienter. Kun 

loperamide og cholestyramide 

var tillatt under studiet. 

Probiotika: Lactobacillus 

johnsonii LA1 

Ingen signifikant forskjell i 

endoskopisk tilbakefall 

mellom gruppene. LA1 er ikke 

effektiv for å forhindre 

endoskopisk tilbakefall ved 

Crohns sykdom. 

Ineffectiveness of 

probiotics in preventing 

recurrence after curative 

resection for Crohn's 

 disease: a randomised 

controlled trial with 

Lactobacillus GG. 

Prantera, Scribano (48) 

Randomisert, dobbeltblindet, 

placebokontrollert. Lengde på 

intervensjonen var 1 år. 

Endoskopisk tilbakefall vurdert 

med Rutgeerts score. 45 

pasienter. Kun loperamid og 

cholestyramin  var tillatt under 

studiet. Probiotika: 

Lactobacillus rhamnosus GG. 

Ingen signifikante forskjeller i 

endoskopisk tilbakefall 

mellom gruppene. LGG virker 

ikke å verken å forhindre 

endoskopisk tilbakefall eller 

redusere alvorlighetsgraden av 

lesjonene. 
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Multicenter randomized-

controlled clinical trial of 

probiotics (Lactobacillus 

johnsonii, LA1) on early 

endoscopic recurrence of 

Crohn's disease after lleo-

caecal resection. Van 

Gossum, Dewit (49) 

Randomisert, dobbeltblindet, 

placebokontrollert. 70 

pasienter. Endoskopisk 

tilbakefall vurdert med 

Rutgeerts score etter 12 uker. 

Ingen annen medisin tillatt. 

Probiotika: Lactobacillus 

johnsonii LA1 

Ingen effekt av LA1 på 

endoskopisk tilbakefallsrate 

hos pasienter med Crohns 

sykdom. 

Influence of 

Saccharomyces boulardii 

on the intestinal 

permeability of patients 

with Crohn's disease in 

remission. Garcia Vilela, 

De Lourdes De Abreu 

Ferrari (50) 

Randomisert, dobbeltblindet, 

placebokontrollert. 34 

pasienter, kontroller var 15 

friske frivillige. 

Vedlikeholdsbehandling med 

medisiner tillatt. Permeabilitet 

av tarmen vurdert i starten og 

etter 1 og 3 mnd. Probiotika: 

Saccharomyces boulardii 

Signifikant forbedring, men 

ikke normalisering av 

barrierefunksjon i testgruppen 

sammenlignet med 

placebogruppen. 
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4 Diskusjon 
Av 36 randomiserte kontrollerte studier ble 13 plukket ut til denne sammenligningen. 

Probiotika viser en effekt på tilbakefall ved UC sammenlignet med standard 

vedlikeholdsterapi, hvor effekten kanskje er avhengig av lengden på intervensjonen. FMT 

viser seg å ha effekt på mikrobiomet ved UC, og utvalget av artikler viser en effekt på 

tilbakefallsrate sammenlignet med placebo. Probiotika viser ingen signifikant effekt på 

tilbakefall ved CD når det er eneste behandling, og kun effekt i et studie sammen med 

sykdomsmodifiserende behandling. Det ble ikke funnet artikler som undersøkte effekten av 

FMT på CD, men et søk på clinicaltrials.gov viser at minst 10 stykker med denne 

problemstillingen er ventet å bli publisert. 

Kan man si noe om sykdomsmekanismer bak UC og CD ved å se på effekten av 

tarmflorarettet terapi? Mange av studiene i søket mitt har vist seg å være uegnet for å si noe 

sikkert om sykdomsmekanismene bak effekten. Muligheter for sammenligning av de 

gjenværende studiene avhenger av hvor mange variabler man velger å ta med i 

sammenligningen. To fullstendig sammenlignbare studier er vanskelig å finne i dette utvalget 

av artikler, og konklusjonen i denne oppgaven er dermed at ingen sikre konklusjoner kan 

trekkes om årsaksmekanismer. 

Resultatene viser imidlertid tegn til at intervensjoner på tarmflora har en betydning 

ved UC og for hvordan det går med pasientene. Det ser ut til at endringer i mikrobiomet har 

større effekt på UC enn CD. Dette resultatet tydeliggjør at det er forskjeller i patogenesen 

mellom CD og UC, og nytten av å undersøke dem hver for seg. Det er mulig at man trenger 

mer intensiv terapi rettet mot tarmflora for å se effekter ved CD. Samtidig er det en relativ 

mangel på artikler som undersøker CD og dette kan være en mulig årsak til at man ikke har 

flere positive funn. 

Mikrobiomet som kilde til helse og sykdom er en attraktiv forklaringsmodell. 

Undersøkelse av sammenhengen  mellom mikrobiomet og IBD er imidlertid relativt nytt 

innenfor forskning, og feltet lider av mangel på godt dokumentert kunnskap fra kliniske 

studier. Det virker som om det er lite standardiserte metoder for å undersøke 

problemstillinger, slik at hvert spørsmål blir forsøkt svart på mange forskjellige måter. En 

visuell fremstilling av dette er tabell 1 i denne oppgaven, hvor man knapt finner to studier 

som bruker samme metode og samme mikrobe i intervensjonen. Er det best å teste ut en 

enkelt mikrobe for å kunne tilskrive effektene til denne mikroben? Eller skal man blande 

flere for å øke sannsynligheten for å få effekt? Hvor lenge skal man behandle før man kan 
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forvente en effekt? Hvilken metode er best for å måle effekten? Oppkommet av studier er så 

variert at man i liten grad evner å styrke eller svekke hverandres hypoteser på en forsvarlig 

måte. Dette er en iboende svakhet i denne oppgaven som garantert farger resultatene. En 

mangel i utvalget av studier er undersøkelser av sammenhengen mellom effekt og 

årsaksmekanismer. Det å kombinere klinisk utkomme som endoskopisk vurdering med 

samtidig måling av inflammatoriske faktorer og endring i bakterieprofil virker som en god 

måte å komme nærmere eventuelle årsaksmekanismer på. 

Problemstillingen for denne oppgaven har vist seg å være utfordrende. Den 

presenterer seg som et Ja/Nei-spørsmål, men på grunn av kompleksiteten til fagfeltet og 

begrenset kunnskap om årsaksmekanismene er det ikke grunnlag for å komme med absolutte 

svar. Inflammatorisk tarmsykdom er samlebegrepet for Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, men 

det meste tyder på at selv om disse sykdommene begge kan klassifiseres som 

tarmsykdommer er de langt fra like. Det de virker å ha til felles er en dysbiotisk tarmflora. 

Intervensjonen som skulle undersøkes var heller ikke en entitet, men flere forskjellige som 

måtte sorteres. De mest aktuelle studiene viste seg å omfatte probiotika og FMT, med noen 

innslag av synbiotika. Etter dette prosjektet ser jeg at det muligens hadde vært mer 

hensiktsmessig å kun undersøke effekter av FMT. Det hadde dog utelukket Crohns sykdom i 

resultatene. Når man snakker om probiotika som behandling snakker man heller ikke om en 

behandling som kan sammenlignes på tvers av studier. Med enkelte unntak har de fleste i mitt 

utvalg av artikler benyttet seg av forskjellige mikrober og forskjellige doser. Ved FMT er det 

heller ikke lett å vite hva man egentlig behandler pasienten med. En analyse av bakteriene 

kan beskrive hva man har gitt i ettertid, men det ligger i behandlingens natur at den varierer i 

sammensetning. Det kommer derfor ikke som en overraskelse at den varierer i effekt. 

Metoder for å gjennomføre et litteraturstudie på vitenskapelig nivå følger regler som 

ikke er fulgt til punkt og prikke i denne oppgaven. Følgelig har oppgaven min enkelte 

svakheter. En del av disse er jeg klar over og kan ta høyde for når jeg reflekterer over 

resultatene. Søket er gjort etter gjeldende retningslinjer, men sannsynligvis er noen resultater 

som kunne vært relevante å få med glippet gjennom sprekkene. Utvalget av artikler i søket er 

gjort etter kriteriene som er listet opp, men kriteriene er etter all sannsynlighet farget av 

hvilke resultater jeg ønsket å diskutere i oppgaven min. Når jeg har valgt vekk artikler på 

bakgrunn av utkomme er dette for å kunne ha et visst sammenligningsgrunnlag, men det har 

sannsynligvis gjort at artikler med interessante opplysninger om årsaksmekanismer er valgt 

vekk. Endoskopisk vurdering, måling av barrierefunksjon og inflammasjonsmarkører er gode 

markører for å gjøre en objektiv sammenligning av effekt, men det kan også kliniske 
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parametre være når grunnlaget for sammenligning er stort nok. Begrensningen på oppgaven 

gjorde imidlertid at dette ikke ble gjort her. Det er mange flere kriterier for utvelgelse som 

kunne fått lov å spille en rolle i utvalget. Det er generelt ikke gjort en vurdering på hvor 

mange deltakere som er med i hvert studie, og om gruppene som er sammenlignet er like. Jeg 

har heller ikke nevnt de forskjellige metodene for tillagning og administrasjon av FMT som 

presenteres i artiklene. Det er heller ikke sikkert at det i min oppgave har vært nødvendig 

med strikte regler for inklusjon av artikler, da jeg ikke sammenligner effekt, men heller har et 

åpent spørsmål som er åpent for individuell tolkning. Studier som ikke var randomiserte og 

kontrollerte kunne kanskje ha gitt relevant informasjon selv om det var knyttet mer 

usikkerhet til resultatene. Resultatene er ikke analysert etter en spesiell metode, de er kun 

klassifisert etter intervensjon og konsekvensene av eventuell effekt er forsøkt utledet. 

Man har observert at det er en relativ mangel på bakterier med anti-inflammatoriske 

egenskaper og en økning i bakterier med inflammatorisk kapasitet hos pasienter med IBD 

sammenlignet med friske kontroller(63). Nishida et al. oppsummerer denne dysbiosen slik: 

redusert variabilitet(deriblant reduksjon i Firmicutes), redusert mengde SCFA-produserende 

bakterier(inkludert Clostridium cluster IV, XIV, XVII og F.prausnitzii), økt mengde 

mycolytiske bakterier (Ruminococcus gravus, R. torques), økning i sulfat-reduserende 

bakterier (Desulfovibrio) og økning i patogene bakterier (invasive E.coli) fører til en 

reduksjon i enterocyttenes energikilde(SCFA), endringer i reguleringen av Treg-

differensiering (F.prausnitzii), nedbrytning av mucus, økt skade på enterocytter, økt 

inflammasjon og endret permeabilitet i tarmslimhinnen. Det argumenteres dermed for at 

dysbiosen kan forklare svekkelse i tarmveggen på grunn av skade og manglende reparasjon, 

og økt inflammasjon på grunn av manglende regulering av T-celler(11).  

 

Forskningen på dette området reflekterer hvor lite vi er sikre på når det kommer til 

årsaksmekanismer ved inflammatorisk tarmsykdom, på tross av mye ny kunnskap om 

genetiske risikofaktorer og nye biologiske behandlingsalternativer rettet mot 

immunmekanismer. Vi ser en fremgangsmåte som forsøker alt i håp om at noe skal vise seg å 

ha effekt. Samtidig vet vi ikke om det vi finner er årsaken til problemene eller effekten av 

dem. Både sammensetningen av tarmens mikrobiom, med balansen mellom patogene og 

gunstige bakterier, og effekten av enkelte bakterier er meget interessante områder å 

undersøke, og man burde undersøke dem samtidig som man ser på den kliniske effekten av 

intervensjonene. 
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Vedlegg	/	Appendiks:	forkortelser	og	definisjoner	

 

CAI – clinical activity index 

CCAS – clinical colitis activity score 

CD – Crohn’s disease (Crohns sykdom) 

CDAI – Crohn’s disease activity index 

CFU – colony forming units 

DAI – disease activity index 

DSI – donor similarity index 

FMT – fekal mikrobiota transplantasjon 

HBI – Harvey Bradshaw Index 

IBDQ – inflammatory bowel disease questionnaire 

Mikrobiom – samling av alle organismer som lever på den ytre og indre overflate av en vert 

MMDAI – modified Mayo disease activity index 

MPDAI – modified pouch disease activity index 

PCDAI – paediatric Crohn’s disease activity index 

PDAI –paediatric disease activity index 

Prebiotika – ikke-nedbrytbare fibre som fermenteres av bakterier i kolon 

Probiotika – levende organismer med helsefremmende effekt på verten 

PUCAI – Paediatric ulcerative colitis activity index 

SCCAI – simple clinical colitis activity index 

SCFA – short chain fatty acids 

SDAI – Sunderland disease activity index 

Synbiotika – kombinasjon av prebiotika og probiotika 

UC – ulcerøs kolitt 

UCDAI – ulcerative colitits disease activity index 

 


