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Irriterade tarmens syndrom (IBS, irritable bowel syndrome) 
är ett kroniskt tillstånd som drabbar upp till 20 procent av be-
folkningen. Etiologin och patofysiologin bakom IBS är sanno-
likt multifaktoriell och behandlingsmöjligheterna är begrän-
sade. Informationen till patienterna är att tillståndet oftast är 
livslångt och ej relaterat till förkortad livslängd men däremot 
till nedsatt livskvalitet.

I litteraturen finns ett flertal rapporter som indikerar att 
tarmfloran kan vara av betydelse för utveckling av IBS. Vad 
som talar för en bakomliggande störning i tarmens ekosystem 
– dysbios – är att upp till 10 procent av patienter som drabbats 
av en tarminfektion utvecklar IBS (postinfektiös IBS) [1] och 
att ett lokalt verkande antibiotikum (rifaximin) tycks ha 
övergående positiva effekter på tillståndet [2], medan makro-
lider och tetracykliner i stället kan öka risken för att utveckla 
IBS [3].

Vi presenterar här två fallbeskrivningar där båda patienter-
na uppfyllde kriterierna för IBS med diarréer (IBS-D) [4], och 
där man kan anta att tillståndet debuterat och blivit beståen-
de på grund av störningar i tarmens ekosystem. Båda patien-
terna har blivit symtomfria efter transplantation med en an-
aerobt odlad human intestinal mikrobiota.

FALLBESKRIVNINGAR
Patientfall 1 gäller en 32-årig icke rökande kvinna. Ur ana-
mnesen framkommer att hon tidigare är appendektomerad 
samt periodvis har medicinerat med NSAID på grund av pisk-
snärtsskada. 

Tidigare epigastralgier har föranlett gastroskopi som utfal-
lit makro- och mikroskopiskt utan anmärkning. Patienten 
har sedan flera år tillbaka besvärats av episodiska »kluttiga« 
avföringar, flatulens samt förstoppning. Hon insjuknade i 
april 2010 med relativt hastigt påkomna buksmärtor och di-
arré där tarmtömningsfrekvensen uppgick till tjugo vatten-
tunna icke blodiga avföringar per dygn. Epidemiologiskt 
framkom att hon fyra månader tidigare samt strax före det 
aktuella insjuknandet medicinerat med flukloxacillin mot en 
hudinfektion.

Patienten skrevs in akut för vätskebehandling och utred-
ning. Omfattande och upprepade mikrobiologiska kontroller 
av feces (odlingar, Clostridium difficile-toxin, cystor/mask-
ägg) utföll utan anmärkning liksom gastro- och koloskopiun-
dersökning inkluderande slemhinnebiopsier. Frånsett lågt 
albumin (31 g/l) var blodproven utan anmärkning.

Behandlingsförsök med metronidazol och senare kolesty-
ramin mot eventuell patologisk tunntarmsflora respektive 
gallsyrainducerade diarréer var helt verkningslösa liksom lo-
kalt verkande antibiotikum (rifaximin). Patienten förskrevs 
symtomatisk behandling med kodein 25 mg 3 gånger dagligen 
samt amitriptylin 50 mg till natten, men hade trots denna un-
derhållsbehandling trängningsdiarré upp till 5–6 gånger dag-
ligen och var också vid enstaka tillfällen fecesinkontinent. 
Symtombördan medförde sjukskrivning till 50 procent. I det-
ta läge förde patienten själv på tal behandlingsförsök med 
»transplantation« och genomgick i juni 2012 också tre trans-
plantationer där en odlad intestinal mikrobiota infunderades 
i pars descendens duodeni via ett gastroskop. Patienten upp-
levde långsam förbättring och under loppet av ett par veckor 
kunde läkemedlen trappas ut, och helt medicinfri hade hon 
1–2 fasta avföringar per dag. 

Drygt ett år senare insjuknade kvinnan i endometrit och or-
dinerades fenoximetylpenicillin 1 g två gånger dagligen i 10 
dagar. Redan några dagar efter sista tabletten återinsjuknade 
hon i diarré och måste återuppta medicineringen med kodein. 
Kontroll av Clostridium difficile-toxin var negativ. Vi besluta-
de då att ge två nya transplantationer, och patienten kunde 
snabbt därefter avveckla kodeinmedicineringen. Vid uppfölj-
ning efter 1 år är kvinnan fortfarande medicinfri med normal 
tarmtömningsfrekvens. 

Patientfall 2 gäller en 25-årig manlig globetrotter utan here-
ditet för specifik gastrointestinal sjukdom. Mannen hade tidi-
gare haft vissa ryggproblem men var i övrigt frisk. Under en 
resa i Australien insjuknade han hastigt och fick upp till 10 
lösa avföringar per dag. Vid utredning i Australien påvisades 
Blastocystis hominis, Entamoeba coli, Endolimax nana samt 
Giardia lamblia. Patienten behandlades med olika antibiotika 
(oklart vilka) och blev temporärt något bättre. 

När han återvände till Sverige var tarmtömningsfrekven-
sen och avföringskonsistensen som vid insjuknandet. Vid års-
skiftet 2011/2012 utreddes patienten på infektionsklinik, men 
några kvarvarande patogena mikroorganismer kunde inte  
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påvisas. Vidare uppföljning skedde på gastroenterologklinik 
där omfattande utredning inte kunde påvisa någon specifik 
etiologisk orsak, varför patientens buksmärtor och tarmtöm-
ningsstörningar bedömdes som post-infektiös IBS. Behand-
ling med gallsyrabindare och loperamid hade ingen effekt och 
inte heller antibiotika vid misstanke om patologisk tunn-
tarmsflora. 

I juni 2013 remitterades patienten, efter eget önskemål, för 
ställningstagande till »transplantation« som också utfördes 
på samma grundvalar och på samma tillvägagångssätt som i 
patientfall 1. Vid telefonuppföljning 4 veckor senare meddela-
de mannen ett utmärkt hälsoläge med en fast formad avföring 
var till varannan dag. Vid förnyad telefonkontakt efter ytter-
ligare sex månader berättade han att avföringen blivit något 
lösare men endast uppgick till en tarmtömning per dag.

DISKUSSION
Båda dessa patienter uppfyllde kriterierna för IBS. På goda 
grunder kan man anta att kroniciteten av besvären hos den 
första patienten förorsakats av dysbios, sannolikt initierad av 
antibiotika. Hos den andra patienten kan besvären ha utlösts 
av infestation och/eller av den påföljande antibiotikabehand-
lingen. Data tyder i dag på att en viktig orsak till IBS är en oba-
lans i tarmens ekosystem [5], men någon specifik mikroorga-
nism har inte kunnat knytas till sjukdomen. Vid misstanke 
om dysbios är det logiskt att göra en transplantation med en 
komplex tarmflora.

De redovisade patienterna behandlades med en anaerobt 
odlad intestinal mikrobiota. Vi har totalt behandlat 14 patien-
ter med IBS-D; hos de övriga har det kliniska utfallet varierat, 
dock har ingen upplevt försämring eller några biverkningar. 
Mikrobiotan har också använts vid behandling av svåra tera-
pirefraktära Clostridium difficile-infektioner [6, 7] samt för-
söksvis vid postinfektiös IBS [8]. Administration av intestinal 
mikrobiota – i litteraturen huvudsakligen på indikationen 
Clostridium difficile-infektion – kan ske via rektum (som la-
vemang eller med ett endoskop) eller via en nasojejunalsond 
eller ett gastroskop. Utifrån våra erfarenheter är den kliniska 
effekten densamma, men förutsättningarna att behålla mik-
robiotan i tarmen under en längre tid är större om denna till-
förs »uppifrån«.

IBS betraktas normalt som ett kroniskt mer eller mindre 
livslångt tarmlidande. Ovanstående patientfall demonstrerar 

emellertid att åtminstone vissa typer av IBS är åtkomliga för 
behandling med en komplex intestinal mikrobiota, och fall-
rapporter med samma resultat finns också i litteraturen [9]. I 
stort sett saknas resultat från randomiserade kontrollerade 
studier, men i dagsläget finns dock två sådana registrerade, 
varav en i Sverige [10]. Vi har i dag ingen diskriminator för vil-
ka patienter med IBS som kan ha nytta av transplantation 
med en intestinal mikrobiota. I dessa presenterade patientfall 
kan man sannolikt dra slutsatsen att intestinal dysbios förele-
gat; dock begränsar materialets storlek vidare diskussion av-
seende alternativa förklaringsmodeller. 

Behov av nytt begrepp inom den medicinska terminologin?
Om dysbios är bakomliggande orsak till vissa former av IBS 
kan motsvarande mekanism ha betydelse vid andra dysfunk-
tionella tarmtillstånd. I en serie om 45 patienter med funktio-
nell obstipation som behandlades med fekal mikrobiota kun-
de 60 procent sluta med laxativa [11]. Andra studier antyder 
att intestinal dysbios kan ligga bakom så vitt skilda sjukdomar 
som metabola syndromet, autoimmmunitet, astma, ische-
misk hjärtsjukdom och Crohns sjukdom [12-14]. Mot denna 
bakgrund finns ett behov av att diskutera ett nytt begrepp i 
den medicinska terminologin – nämligen dysbiotic bowel 
syndrome (DBS), eller på svenska dysbiotiskt tarmsyndrom – 
vilket kan förklara den bakomliggande patofysiologiska me-
kanismen. 
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■■■summary
Two cases of post-infectious IBS were successfully treated with 
transplantation of an anaerobic cultivated human intestinal 
microbiota. This suggests that a dysbiosis of the intestinal 
microbiota could be the culprit at least in some cases of IBS. 
Resetting the gut microbiota might be a possible solution for 
these patients that otherwise may face a life-long reduction in 
quality of life. Studies have suggested that conditions as varied as 
chronic constipation, metabolic syndrome, autoimmunity, asthma, 
cardiovascular disease and Crohn’s disease may be caused by 
intestinal dysbiosis. If this is the case we would like to suggest a new 
term: Dysbiotic Bowel Syndrome (DBS). 

»Andra studier antyder att intestinal 
dysbios kan ligga bakom så vitt skilda 
sjukdomar som metabola syndromet, 
autoimmmunitet, astma, ischemisk 
hjärtsjukdom och Crohns sjukdom.«


