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debatt och brev

� UrbanForsumhävdar i en
skarp attack i LT 42/2008 (si-
dorna 2859-60) att laktobacil-
ler inte har några dokumente-
rade effekter och beklagar att
forskningen omprobiotika
stöds av stora forskningsfi-
nansiärer.

Han kritiserar bland annat i
minst två avseenden en
dubbelblind placebokontrol-
lerad studie som vi och flera
medarbetare är ansvariga för
[1]. För det första skriver han
att vi skulle hävda att probio-
tika förebygger eller botar
allergi hos småbarnVi har
inte påstått att så är fallet,
vare sig i den aktuella arti-
keln, i en färsk översiktsarti-
kel som en av oss varmedför-
fattare till [2] eller i något av
demånga kongress- och sym-
posieföredrag som vi inbju-
dits att hålla.

Vår studie, som i en färsk
metaanalys [3] bedömdes
högt från kvalitetssynpunkt,
var dock uppmuntrande i det
att förekomsten av IgE-asso-
cierad sjukdomvid två års ål-
der var klart lägre hos barn
varsmödrar behandlades
med laktobaciller än hos bar-
nen i gruppen därmödrarna
och barnen fick placebo. Ef-
fekten kvarstod efter att vi
justerat för ett antalmöjliga
störfaktorer. Tillförsel av
stammen tillmödrarna på-
verkade cytokinsammansätt-
ningen i deras bröstmjölk [4].

Forsum kritiserar oss sedan
för att inte kunna bevisa att
de tillförda bakterierna verk-
ligen koloniserar tjocktar-
men. Frågan är inte väsentlig
ur klinisk synvikel. Det finns
inget som talar för att koloni-
sering av just tjocktarmen
skulle vara en förutsättning
för klinisk effekt.
Flera olika stammar av Lac-

tobacillus reuteri förekom-
mer naturligt i gastrointesti-
nalkanalen, och Forsumhar
rätt i att det inte finns någon
metod att skilja dem från va-
randra. Att vår stamöverlever

tarmpassagen är dock uppen-
bart, eftersomde barn som
fick L reuteri i vår [5] och tidi-
gare studier [6] hade signifi-
kant högre förekomst av L re-
uteri i avförings-proverna vid
alla provtagningstillfällen än
barn som fått placebo.

Forsums kritikmot att forsk-
ningsfinansiärer stöder pro-
biotikaforskning ärmärklig.
Området är aktuellt, potenti-
ellt viktigt och kan kanske i
framtiden bli enmöjlig väg till
att förebygga inte bara allergi-
er utan även diabetes och an-
nan autoimmunitet.
Den kliniska dokumenta-

tionen hittills har samman-
fattats i flerametaanalyser
somkonkluderar att probioti-
ka förkortar durationen av in-
fektiös spädbarnsdiarré [7, 8],
sannolikt förebygger diarré
vid behandlingmed bred-
spektrumantibiotika [9, 10]
samtminskar risken för nek-
rotiserande enterokolit hos
prematurer [11].
Behandlingseffekten vid

spädbarnskolik är uppmun-
trandemed bättre effekt på
skriktid än gängse »kolik-
droppar« [12], liksom skrik-
tid, avföringar och regurgita-
tion hos prematurer [13]. Är
det inte självklart attmikro-
biell ekologi och probiotika-
forskning är potentiellt vikti-
ga forskningsområden som
bör stödjas?

Det är litet förvånande att
Forsum, som ju är bakterio-
log, okritiskt buntar ihop helt
olika laktobacillstammar.
Termen »probiotika« är inte
invändningsfritt definierad
och används därför fritt, även
för stammarmedminimal kli-
nisk dokumentation. Den av

oss använda stammenhar en
gedigen dokumentation vad
gäller kliniska effekter och sä-
kerhet. Det gäller förvisso
inte alla så kallade probiotika.
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� Laktobaciller somprobioti-
ka är ett område där värde-
ringar går isär. Detta speglas i
Abrahamssons ochmedarbe-
tares kommentar. Låtmig
klargöra några saker:
• Jag har inte sagt att Abra-
hamsson ochmedarbetare
påstår att probiotika före-
bygger eller botar allergi
hos små barn. Däremot har
min skrivning ett nära sam-
bandmed ett påstående på
Biogaias hemsida under ru-
briken »Barnhälsa«: »Veten-
skapliga studier har visat att
L. reuteriminskar risken
för allergiska eksem/IgE-
associerade eksemhos barn
med allergi i familjen«.

• Jag har inte beklagat att
stora forskningsfinansiärer
stödjer probiotikaforsk-
ning, bara uppmanat dem
att vara grannlaga vid sin
bedömning av ansökningar.

• Att ta upp ett par i samma
fråga problematiska arti-
klar till debatt är inte att
»bunta ihop helt olika lac-
tobacillstammar«.

För en allsidig, mer fyllig be-
lysning av forskningsläget av-
seende bakterieekologi och
mag–tarmkanalen inklusive
värdering av probiotikastudi-
er rekommenderar jag den
nyutkomna, populärt och
balanserat skrivna skriften
»Magen –Bakterier, buller
och brak« [1].
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