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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka effekter probiotika kan ha vid 

behandling av parodontala sjukdomar.  Metoden som användes var en kvantitativ allmän 

litteraturstudie.  Sökningar till litteraturstudien gjordes i databasen PubMed under mars månad 

2015.  Litteraturstudiens resultat sammanställdes utifrån åtta vetenskapliga artiklar.  

Litteraturstudien visar att behandling av gingivit med hjälp av mekanisk parodontal behandling 

i kombination med probiotika hade positiva effekter i form av minskning av inflammatoriska 

mediatorer, reduktion av mängd gingival vätska och reduktion av blödningsindex.  Vid kronisk 

parodontit visade behandling med probiotika i kombination med mekanisk behandling positiva 

effekter på reduktion av plackindex, minskning av blödningsindex och fickdjupreduktion.  

Probiotika i kombination med parodontal behandling skulle kunna ge goda behandlingsresultat.  

Kunskapen om effekten av probiotika som tillägg till mekanisk parodontal behandling är allt 

för begränsad och delvis motstridig för att kunna ge patienterna någon 

behandlingsrekommendation.  Det krävs mer forskning.   
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Abstract 

The aim of this literature review was to examine the effectiveness of probiotics on treatment of 

periodontal diseases.  The applied method was quantitative literature review.  Literature search 

was performed in PubMed database in March 2015.  Eight articles were selected for review.  

Probiotics as an adjunct to mechanical periodontal treatment of gingivitis resulted in reduction 

of inflammatory mediators, gingival crevicular fluid and bleeding index. Probiotics in the 

treatment of chronic periodontitis in conjunction with mechanical periodontal therapy resulted 

in reduction of plaque index, reduction of bleeding index and probing pocket depth reduction.  

Probiotics as an adjunct to mechanical periodontal treatment may provide good treatment 

results. Our understanding of the effect of probiotic supplementation as an adjunct to 

mechanical periodontal treatment is still too limited and partly contradictory to offer therapy 

recommendations to patients.  More research is needed.   
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INTRODUKTION 

Allmänhälsa och oral hälsa 

Den allmänna hälsan definieras som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos den enskilde 

eller i en population.  I den allmänna hälsan inkluderas munhälsa som innebär fullgoda orala 

funktioner och som möjliggör för individen att tugga, tala och umgås utan besvär, samt frånvaro 

av oral sjukdom (Hugoson et al. 2003).   

 

Parodontit är den vanligaste orsaken till förlust av tänder vilket kan bidra till bristande förmåga 

att tugga och kan medföra en försämrad oral hälsa (Jin et al. 2011).  Frånvaro av parodontala 

sjukdomar har stor betydelse för att uppnå en god oral hälsa, enligt World Health Organization 

(WHO 2012). 

 

Epidemiologi 

Gingivit och parodontit drabbar 80% av den vuxna befolkningen globalt, vilket gör dem till två 

av de vanligaste sjukdomarna (Kim et al. 2013).  Parodontal hälsa har förbättrats avsevärt bland 

svenska 20-80 åringar över 30 års tid (Hugoson et al. 2008).  Kronisk parodontit förekommer hos 

upp till 40 % av alla vuxna i Sverige varav 7-20 % av populationen har en mer omfattande 

parodontal bennedbrytning (SBU 2004).   

 

Den parodontala inflammationen 

Parodontala sjukdomar är infektionssjukdomar som initieras av bakterier (Abusleme et al. 2013).  

Det har under de senaste decennierna blivit allt tydligare att själva patologin av parodontala 

sjukdomar står att finna i kroppens svar på bakterienärvaron i tandköttsfickorna, det så kallade 

inflammatoriska svaret (Griffen et al. 2012, Ismail et al. 2015).  De viktigaste patogena 

bakterierna som associeras med olika former av parodontala sjukdomar är Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, 

Camplobacter rectus och Spitochetes (Lang et al. 2009).  Dessa bakterier orsakar en 

inflammatorisk reaktion som resulterar i utsöndring (exsudation) av gingivalvätska i den dentala 

biofilmen.  Det sker en obalans mellan bakterier och kroppens försvar, mellan pro och 

antiinflammatoriska cytokiner, mellan proteaser och antiproteaser, mellan oxidanter och 

antioxidanter, vilket leder till vävnadsnedbrytning (Jin et al. 2002, Mörmann et al. 2008).  Hos 

vissa individer kan parodontit-associerade bakterier förekomma i tandköttsfickorna utan att 

orsaka inflammation och förlust av tandens stödjevävnader (Darveau 2010).    
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Parodontala sjukdomar  

Plackinducerade parodontala sjukdomar delas in i gingivit och parodontit.  Friskt tillstånd 

innebär frånvaro av plackinducerad parodontal sjukdom (Armitage 2004).  Gingivit 

kännetecknas av en reversibel inflammation i tandköttet och ger ingen förlust av stödjevävnad 

(Lang et al. 2009).  Parodontit innebär att det finns en inflammation i de parodontala vävnaderna 

runt tanden som leder till förlust av stödjevävnader (Parameter on Periodontal Maintenance 

2000).  

 

Gingivit 

Gingivit undersöks kliniskt genom registrering av gingival index och gingival blödning som mått 

på iakttagbar inflammation i tandköttet runt tanden (Löe 1967).  Plackinducerad gingivit 

behandlas genom att avlägsna plack, tandsten, att optimera munhygienen och uppföljning (Igic et 

al. 2012).  Uppföljning med kontroll av gingival blödning och munhygien bestäms individuellt 

beroende av patientens kooperation (Pihlstrom 2001).  Etablerad och obehandlad gingivit kan 

utvecklas till parodontit (Lang et al. 2009).   

 

Kronisk parodontit  

Kronisk parodontit är den vanligaste typen av parodontit (Armitage 2004).  Kronisk parodontit 

har ett långsamt sjukdomsförlopp.  Kronisk parodontit undersöks kliniskt genom registrering av 

fickdjup (PD), blödning vid sondering (BoP), plackindex (PI), furkationsinvolveringar, mobilitet, 

gingivala retraktioner, samt bendestruktion som registreras röntgenologiskt (Parameter on 

Periodontal Maintenance 2000).  Sjukdomens svårighetsgrad klassificeras i benförlust, mild (1-2 

mm), moderat (3-4 mm) och grav (över 5mm).  Kronisk parodontit indelas i lokal, med 

utbredning på färre än 30 % av tandytorna och generell med utbredning på fler än eller 30 % av 

tandytorna (Lindhe et al. 1999, Armitage 2004).  

 

Syftet med parodontal behandling är att stoppa sjukdomsutvecklingen genom att minska den 

dentala biofilmen och därmed infektionen.  Vid behandling av parodontit ingår patientens 

förmåga att hålla en god plackkontroll och att tandläkare eller tandhygienist avlägsnar patogena 

mikroorganismer i fördjupade tandköttsfickor (Lindhe & Nyman 1975).   Behandling av kronisk 

parodontit består av kausalbehandling och uppföljning.  I kausalbehandling ingår 

munhygieninstruktion, konventionell icke-kirurgisk behandling (depuration) som syftar till att 

avlägsna supra- och subgingival tandsten (Badersten et al. 1984, Parameter on Periodontal 

Maintenance 2000, Jin et al. 2002, Delatola et al. 2014).  Om depuration inte resulterar i bra   
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behandlingsresultat, kan antibiotika och eller bakteriedödande medel övervägas (Hung & 

Douglass 2002, Herrera et al. 2008, Escribano et al. 2010, Matesanz-Pérez et al. 2013).  Vid 

svårläkt parodontit kan lambåkirurgi tillämpas förutsatt att patienten har adekvat munhygien 

(Nyman et al. 1977).  Uppföljning genom regelbundna stödbehandlingar (mellan var 3:e eller var 

6:e månad) efter utförd kausal behandlingar bedöms vara en nödvändig åtgärd för att bibehålla 

resultatet av behandlingen (Badersten et al. 1984, Parameter on Periodontal Maintenance 2000, 

Hung & Douglass 2002, Axelsson et al. 2004).   

 

Probiotika 

Probiotika definieras som levande mikroorganismer, främst bakterier, som används i livsmedel 

och har positiva effekter på hälsan vid tillräckliga doser (Sanders 2008).  Definitionen har 

godkänts av Förenta Nationernas Livsmedels och Jordbruksorganisation (FAO 2001) och 

Världshälsoorganisationen.  Bakteriestammen som används till probiotikaprodukter bör vara 

registrerad enligt den Internationella Mikrobiologiska Databasen (FAO 2001).   De vanligaste 

probiotiska stammarna tillhör arterna Lactobacillus (L.) och Bifidobacterium (B.).  Lactobacillus 

arten från vilken probiotiska stammar har framställts inkluderar L. acidophilus, L. johnsonii, L. 

casei, L. rhamnosus, L. gasseri och L. reuteri.  Bifidobacterium arten inkluderar B. bifidum, B. 

longum och B. infantis (Bermudez-Brito et al. 2012).   

 

Verkningsmekanismer  

Bermudez-Brito et al. (2012) har föreslagit att probiotika kan verka genom att probiotiska 

bakterier konkurrerar med patogena bakterier om bindningsställen på tandytan. Probiotika 

producerar olika antimikrobiella ämnen mot patogena bakterier, och minskar den 

inflammatoriska processen genom att mediera inflammationsprocessen via T-celler och 

cytokiner.  

 

Probiotikas användning  

Studier på människor har visat att probiotiska bakterier har effekter på en rad sjukdomar:  

-förebygger eller minskar rotarivirus som orsakar maginfluensa, antibiotikaassocierad 

diarré eller laktosintolerans (Majamaa et al. 1995, Buydens & Debeuckelaere 1996, 

Cremonini et al. 2002, Hawrelak et al. 2005, Avadhani & Miley 2011);  

-motverkar tarmbesvären hos friska individer (de Vrese & Schrezenmeir 2008);  

-balanserar mag-tarmsystemets mikroflora vid inflammatoriska sjukdomar som ulkus,  

-dyspepsi och ulcerös kolit (Felley et al. 2001, Ishikawa et al. 2003);   
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-förebygger eller minskar allergier och atopiskt eksem hos spädbarn (Ogawa et al. 

2006);  

-sänker proinflammatoriska ämnen vid reumatiska sjukdomar (Yeoh et al. 2013);  

-har en viss positiv inverkan på kariesprevalensen (Lee & Kim 2014, Stensson et al. 

2014).  

 

Forskning pekar på probiotikas hälsoeffekter som kan vara av betydelse för prevention av 

kroniska inflammatoriska sjukdomar.  På senare år har ett ökat intresse riktats mot att finna nya 

och komplementära metoder mot orala infektioner.  Traditionellt har behandlingen syftat till att 

minska mängden patogena bakterier genom mekanisk infektionsbekämpning eller i vissa fall 

antibakteriella metoder, till exempel användning av antibiotika och klorhexidin.  Svagheterna 

med de två sistnämnda metoderna är att de inte alltid är selektiva och att det finns risk för 

resistensutveckling.  En sätt skulle kunna vara att påverka bildningen och sammansättningen av 

biofilmen genom att tillföra sjukdomsmotverkande bakterier för att motverka patogena bakterier.  

Tandhygienister arbetar med att förebygga och behandla parodontala sjukdomar (Socialstyrelsen 

2007).  Det är viktigt för tandhygienister att ha god kunskap om parodontala sjukdomar och om 

olika behandlingsmetoder som kan bidra till en bättre oral hälsa. Det är intressant att veta om 

probiotika kan användas vid behandling mot patogena bakterier hos patienter som behandlas för 

parodontala sjukdomar.  

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka effekter probiotika kan ha vid 

behandling av parodontala sjukdomar.  

 

MATERIAL OCH METOD 

Metoden som användes var en kvantitativ allmän litteraturstudie.  En litteraturstudie är baserad på 

vetenskapliga artiklar som redogör för aktuell forskning inom ett valt område. Vetenskapliga artiklar 

söks systematiskt, granskas kritiskt och sammanställas (Forsberg & Wengström 2008).  

Materialinsamlingen har skett genom sökning i databasen PubMed, vilken innehåller ett stort antal 

vetenskapliga artiklar inom biomedicin, hälsovetenskap, omvårdnad och odontologi. 
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Sökstrategi 

Sökningar till litteraturstudien gjordes i databasen PubMed under mars månad 2015.  Sökorden 

var: ”gingivitis”, ”periodontal disease”, ”periodontal diseases”, ”periodontitis”, ”probiotic”, 

”probiotics”, ”treatment of periodontal disease”, ”treatment of periodontal diseases”.  Sökorden 

användes tillsammans med sökoperatörerna AND enligt följande: ”probiotic AND gingivitis”, 

”probiotics AND gingivitis”, ”probiotic AND periodontal disease”, ”probiotic AND periodontal 

diseases”, ”probiotics AND periodontal disease”, ”probiotics AND periodontal diseases”, 

”probiotic AND periodontitis”, ”probiotics AND periodontitis”, ”probiotic AND treatment of 

periodontal disease”, ”probiotic AND treatment of periodontal diseases”, ”probiotics AND 

treatment of periodontal disease”, ”probiotics AND treatment of periodontal diseases”.  För att 

styra sökningarna närmare studiens syfte, begränsades de till att omfatta följande: ”Abstract”, 

”Publication dates: 10 years”, ”Humans”, ”English” i vänstermarginalen på PubMed.  Antalet 

sökträffar på följande kombinationer var: ”probiotic AND gingivitis” (n=13), ”probiotics AND 

gingivitis” (n=13), ”probiotic AND periodontal disease” (n=46), ”probiotic AND periodontal 

diseases” (n=45), ”probiotics AND periodontal disease” (n=45), ”probiotics AND periodontal 

diseases” (n=44), ”probiotic AND periodontitis” (n=23), ”probiotics AND periodontitis” (n=23), 

”probiotic AND treatment of periodontal disease” (n=41), ”probiotic AND treatment of 

periodontal diseases” (n=40), ”probiotics AND treatment of periodontal disease” (n=40), 

”probiotics AND treatment of periodontal diseases” (n=39).   

 

Urval  

Samtliga titlar och abstract från de tolv sökningarna lästes igenom och selekterades sedan utifrån 

inklusions- och exklusionskriterier, se nedan. 

 

Inklussionskriterier 

-Kliniska och experimentella studier utförda på människor som har fått parodontal behandling 

bestående av enbart probiotika eller probiotika i kombination med mekanisk behandling såsom: 

munhygieninstruktion, professionell tandrengöring och/eller depurationsbehandling.   

 

Exklussionskriterier 

-Kliniska studier utförda på djur eller studier som använde animaliska biprodukter i 

undersökningen.  

-Reviewartiklar;  

-Rapporter;  
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-Artiklar som berör andra sjukdomar än gingivit och parodontit. 

-Artiklar som berör behandling med probiotika i kombination med andra behandlingsmetoder än 

mekanisk parodontal behandling såsom: munhygieninstruktion, professionell tandrengöring 

och/eller depurationsbehandling. 

 

De tolv sökningarna gav emellertid likadant sökresultat med samma artiklar som visades på de 

olika sökningarna. Sökningen ”probiotic AND periodontal disease” gav flest sökträffar (n=46) 

och innehöll de flesta av de artiklar som var intressanta för litteraturstudien. Därför redovisas 

endast sökningen ”probiotic AND periodontal disease” (Bilaga 1, Figur 1). Samtliga titlar och 

abstrakt (n=46) från sökningen lästes.  Av dessa motsvarade 17 artiklar inte litteraturstudiens 

syfte (n=17), eftersom de handlade om andra sjukdomar än gingivit och parodontit, 21 artiklar 

var review artiklar (n=21) och en artikel var rapport (n=1). Samtliga av dessa artiklar 

exkluderades (n=39).  Kvarvarande artiklar (n=7) efter selekteringen skrevs antingen ut (n=6) 

eller beställdes hem (n=1) för genomläsning i fulltext.  Slutligen inkluderades sju artiklar i 

litteraturstudien som lästes och granskades av författaren (Figur 1).   

 

Därefter gjordes en manuell granskning av referenslistorna i de sju vetenskapliga artiklarna 

genom läsning av titlar. Det fanns totalt 262 referenser i de sju vetenskapliga artiklarnas 

referenslistor. Om titeln på en vetenskaplig artikel som ingick i en referenslista bedömdes 

överensstämma med denna litteraturstudies syfte söktes artikeln upp i PubMed och dess abstrakt 

lästes. Totalt valdes sex vetenskapliga artiklar ut och deras abstrakt lästes.  Av de sex artiklarna 

exkluderades fem artiklar, eftersom de inte motsvarade inklussionskriterierna.  Den resterande 

artikeln beställdes, lästes i fulltext och inkluderades sedan i denna litteraturstudie.   

 

Sammanlagt inkluderades åtta vetenskapliga artiklar (Figur 1).  
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Figur 1. Översikt av urvalsprocessen från databasen PubMed och från den manuella sökningen. 

 

 

 

ETISKA ASPEKTER  

Artiklarna som användes är offentligt material och förmodas vara granskade av en etisk 

kommitté.  Därför finns inga ytterligare etiska aspekter att ta hänsyn till.  Innehållet i de 

vetenskapliga artiklarna har inte förvanskats eller ändrats. 

 

RESULTAT 

Litteraturstudiens resultat sammanställdes utifrån åtta vetenskapliga artiklar som redogör för 

kliniska studier kontrollerade mot placebo, med undantag av två studier (Staab et al. 2009, 

Slawik et al. 2011) som jämförde probiotikas effekter mot en kontrollgrupp som inte fått någon 

placebo.  Se Tabell 1.  

 

  

Dagasökning i PubMed Manuellsökning 

87  

sökträffar 

262 

titlar lästes  

46  

sökträffar efter 

begränsningarna 

256  

exkluderades efter titel 

46  

titel och abstrakt lästes 

 
6 

abstrakt lästes  

39 

exkluderades  

(reviewartiklar n=21, 

motsvarar inte syfte n=17, 

rapport n=1) 

5 

exkluderades efter abstrakt 

7 

inkluderades efter läsning i 

fulltext  

1 

inkluderades efter läsning i 

fulltext  

8 

inkluderades i studien 
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Tabell 1. Översikt över studierna som ingår i denna allmänna litteraturstudie  
Författare Antal patienter och 

diagnos 

Parodontal 

behandling 

Probiotisk 

behandling 

Placebo 

behandling 

Studiens 

längd 

Krasse et al. 

2006 

n=58 

gingivit 

X   X  X 2 veckor 

Twetman et al. 

2009 

n=38 

gingivit 

X 

 

X X 4 veckor 

Staab et al. 

2009 

n=50 

experimentell gingivit  

- 

 

X - 8 veckor 

och 4 dagar 

Slawik et al. 

2011 

n=28 

experimentell gingivit  

X X 

 

- 4 veckor 

Iniesta et al. 

2012 

n=40 

gingivit  

X  X X 8 veckor 

Hallström et 

al. 2013 

n=18 

experimentell gingivit 

X X X 3 veckor 

Vivekananda 

et al. 2010 

n=30 

parodontit 

X   X X 6 veckor 

Vicario et al. 

2013  

n=19 

parodontit 

-  X X 4 veckor 

X= parodontal behandling såsom: munhygieninstruktion, professionell tandrengöring och/eller 

depurationsbehandling; tillskott av probiotika; tillskott av placebo ämne; 

- = ingen parodontal eller placebo behandling. 

 

Antalet deltagare, åldrar, undersökningsmetoder och probiotiska formuleringar redovisas i Bilaga 

2. Probiotika användes som enda behandling eller i kombination med mekanisk parodontal 

behandling såsom munhygieninstruktion, professionell tandrengöring och/eller depuration.  

Lactobacillus reuteri (L. reuteri) är en av de probiotiska stammar med vilken det gjorts flest 

kliniska studier gällande gingivit och parodontit.  Användandet av olika former av probiotika 

(tuggummi, sugtabletter, dryck) utvärderades i de åtta kliniska studierna som hade varierande 

tidslängd: 2, 3, 4, 6, 8 eller 12 veckor. 

 

Artiklarna avseende probiotika och parodontala sjukdomar omfattar gingivit och kronisk 

parodontit. I litteraturstudien inriktades sex studier på patienter med gingivit och två studier på 

patienter med kronisk parodontit.  Resultatet redovisas följaktligen under två rubriker.  Den första 

rubriken redovisar probiotikas effekter vid gingivit. Se tabell 2.  Under andra rubriken finns 

artiklar som redogör för probiotikas effekter vid kronisk parodontit.  Se Tabell 3.   
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Probiotikas effekter på gingivit  

Det var sex studier som undersökte huruvida olika probiotiska formuleringar har effekt vid 

behandling av gingivit samt om det påverkar placket.  Resultaten vid kliniska och 

mikrobiologiska registreringar presenteras genom signifikant skillnad i variabler, till exempel 

reduktion av plack (PI), reduktion av gingival index (GI), reduktion av blödning vid sondering 

(BoP), reduktion av mängd gingival vätska, reduktion av patogena bakterier, reduktion av 

inflammatoriska mediatorer hos testgruppen och kontrollgruppen eller mellan grupperna.  Av de 

sex gingivit studierna var det tre som undersökte kliniska och mikrobiologiska resultat av 

probiotika vid experimentellt framkallad gingivit.   

 

Reduktion av plackindex (PI) 

Två studier redovisade en statistiskt signifikant reduktion av plackindex.  Krasse et al. (2006) 

som använde probiotika L. reuteri i kombination med munhygieninstruktion och professionell 

tandrengöring redovisade en minskning av plackindex (p<0.05) inom testgrupp 1 vid studiens 

slut jämfört med baseline och (p<0.01) inom testgrupp 2 vid studiens slut jämfört med baseline. 

Även Staab et al. (2009) som hade använt sig av enbart probiotika L. casei shirota rapporterade 

en statistiskt signifikant reduktion av plackindex (p=0.001) hos testgruppen jämfört med 

kontrollgruppen vid studiens slut. Se Tabell 2.  

 

Reduktion av gingival index (GI) 

En studie (Krasse et al. 2006) redovisade signifikant reduktion av gingival index (p<0.0001) i 

testgrupp 1 som fick munhygieninstruktion och professionell tandrengöring med tillägg av L. 

reuteri 1 jämfört med kontrollgruppen vid studiens slut.  Se Tabell 2.  

 

Reduktion av blödning vid sondering (BoP) 

Två studier redovisade signifikant reduktion av blödning vid sondering (BoP).  Twetman et al. 

(2009) som behandlade med probiotika L. reuteri i kombination med munhygieninstruktion 

redovisade en reduktion av BoP (p<0.05) i de två testgrupperna vecka 2 jämfört med baseline.  

Även Slawik et al. (2011) redovisade att blödning vid sondering (BoP) minskade (p=0.005) efter 

supragingival rengöring med tillägg av L. casei shirota vid studiens slut.  Se Tabell 2. 

 

Reduktion av mängd gingival vätska  

Två studier påvisade signifikant reduktion av mängd gingival vätska.  Slawik et al. (2011) visade 

en statistiskt signifikant skillnad (p=0.005) efter supragingival rengöring med tillägg av L. casei   
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shirota vid studiens slut.  Twetman et al. (2009) som använt sig av probiotika L. Reuteri i 

kombination med munhygieninstruktion visade att mängd gingival vätska reducerades (p<0.05) 

efter två veckor i testgruppen som fick två probiotiska tuggummin innehållande två stammar av 

L. reuteri: ATCC 55730 och ATCC PTA 5289 och minskade (p<0.05) efter fyra veckor i 

kombinationsgruppen som fick ett tuggummi med L. reuteri och ett placebotuggummi jämfört 

med baseline.  Se Tabell 2. 

 

Reduktion av patogena bakterier 

Iniesta et al. (2012) som behandlat med L. reuteri, professionell tandrengöring och 

munhygieninstruktion såg en statistiskt signifikant reduktion av totala antalet anaeroba bakterier 

i saliven (p=0.021) efter fyra veckor.  Prevotella intermedia minskade efter åtta veckor 

(p=0.030) i saliven hos testgruppen jämfört med kontrollgruppen.  Antal Porfyromonas 

gingivalis i det subgingivala placket minskade efter fyra veckor (p=0.008) hos testgruppen 

jämfört med kontrollgruppen.  Se Tabell 2.   

 

Reduktion av inflammatoriska mediatorer 

Twetman et al. (2009) som behandlade med munhygieninstruktion och probiotika L. reuteri fann 

att de proinflammatoriska cytokinerna TNF-α, IL-6 och IL-8 minskade signifikant (p<0.05) hos 

deltagarna i testgruppen som fick två probiotiska tuggummin innehållande två stammar av L. 

reuteri: ATCC 55730 och ATCC PTA 5289 i jämförelse med nivåerna vid baseline, vecka 1, 2 

och 4.  Nivåerna av TNF-α, och IL-8 återgick till ursprungsvärden hos grupperna efter avslutad 

administrering av probiotiskt tuggummi, förutom IL-6 som påvisade en statistisk signifikant 

reduktion vecka 4 i den testgruppen som fick två probiotiska tuggummin innehållande två 

stammar av L. reuteri: ATCC 55730 och ATCC PTA 5289.  I en annan studie gjord av Staab et 

al. (2009) med L. casei shirota sågs en statistisk signifikant reduktion av matrixmetalloproteas-3 

(MMP-3) (p=0.016) och PolyMorfoNukleär-elastas- (PMN-elastas) (p<0.001) efter åtta veckors 

intag av L. casei shirota, samt en statistisk signifikant minskning av myeloperoxidase MPO 

(p=0.014) vid studiens slut jämfört med kontrollgruppen.  Hallström et al. (2013) som 

behandlade med probiotika L. reuteri och professionell tandrengöring visade att koncentrationen 

av interleukin-8 (IL-8) och cytokin MIP1-β minskade (p<0.05) bland patienterna som fick L. 

reuteri jämfört med baseline.  Koncentrationen av interleukin-8 (IL-8) och cytokin MIP1-β 

minskade (p<0.05) även bland patienterna i testgruppen jämfört med baseline vid studiens slut.  

Se Tabell 2. 
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Tabell 2. Signifikant skillnad i variabler hos testgrupp och kontrollgrupp eller mellan grupperna i kliniska studier på gingivit  

Författare, antal 
deltagare och 

studiens längd 

Typ av parodontal behandling, probiotisk eller 
placebo formulering 

PI reduktion  GI reduktion  BoP reduktion  mängd gingival vätska 
reduktion 

patogena bakterier  
reduktion 

inflammatoriska mediatorer 
reduktion 

Krasse et al. 2006 
n=58 

2 veckor 

Baseline: professionell tandrengöring, 
instruktion i tandborsteteknik och i approximal 

rengöring.  Ingen tandborstning på två utvalda 

tandytor under studiens gång.  Testgrupp 1 (n= 
20) fick tuggummi med L. reuteri (LR-1), 

Testgrupp 2 (n= 20) fick tuggummi med L. 

reuteri (LR-2) och Kontrollgrupp (n=18) fick 
placebotuggummi.  Tuggummin togs morgon 

och kväll efter tandborstning i 2 veckor.   

p<0.05 inom testgrupp 1 

vid studiens slut jämfört 

med baseline  

 
p<0.01 inom testgrupp 2 

vid studiens slut jämfört 

med baseline  
 

p<0.0001 i testgrupp 1 
jämfört med 

kontrollgrupp vid 

studiens slut 

 

NS 

i testgrupp 2 jämfört med 
kontrollgrupp vid 

studiens slut 

- - - - 

Twetman et al. 2009 
n=38 

4 veckor 

Baseline: tandborstinstruktion.   
Testgrupp A/P (n=13) fick tuggummi med L. 

Reuteri: ATCC 55730 och ett placebotuggummi.  

Testgrupp A/A (n=13) fick tuggummi med två 
probiotiska formuleringar L. reuteri ATCC 

55730 och L. reuteri ATCC PTA 5289.  

Kontrolgupp P/P (n=12) fick två 
placebotuggummin. Tuggummin togs två gånger 

per dag morgon och kväll, minst 1 timme efter 

senaste måltid i 2 veckor. 

- - p<0.05 
inom testgrupp A/A och 

inom testgrupp A/P efter 

2 veckor jämfört med 
baseline 

p<0.05 inom testgrupp 
A/A vecka 2 jämfört 

med baseline 

 
p<0.05 inom testgrupp 

A/P vecka 2 och vecka 4 

jämfört med baseline  

- p<0.05 för TNF- -α vecka 1, för 
IL-8 vecka 2, för IL-6 vecka 4 

inom testgrupp A/A jämfört 

med baseline 
 

Staab et al. 2009 

n=50 

8 veckor och 4 

dagar 

Baseline: ingen mekanisk parodontal behandling.  

Testgruppen fick en probiotisk dryck 

innehållande L. casei shirota som togs en gång 

per dag, kontrollgruppen fick inte någon 
placebodryck. 

Vecka 8: alla deltagare avbröt munhygienen i 

hela bettet i 4 dagar eftersom studien var en 
experimentell gingivitstudie. 

p=0.001 

i testgrupp jämfört med 

kontrollgrupp vid 

studiens slut 

- - - - p=0.016 för MMP-3 vecka 8 i 

testgrupp jämfört med 

kontrollgrupp och NS i 

testgrupp jämfört med 
kontrollgrupp vid studiens slut  

p<0.001 för PMN-elastas vecka 

8 i testgrupp jämfört med 
kontrollgrupp och NS i 

testgrupp jämfört med 

kontrollgrupp vid studiens slut 

 p=0.014 för MPO i testgrupp 

jämfört med kontrollgrupp vid 

studiens slut 

Slawik et al. 2011 

n=28  

4 veckor 

Baseline: supragingival rengöring i hela bettet, 

tandkräm utan fluor att använda på övriga 

tänderna som inte ingick undersökningen.  
Testgruppen fick en probiotisk mjölkdryck med 

Lactobacillus casei shirota dagligen i 4 veckor, 

medan kontrollgruppen inte fick någon placebo 
dryck.   

NS 

i testgrupp jämfört med 

kontrollgrupp vid 
studiens slut 

NS 

i testgrupp jämfört med 

kontrollgrupp vid 
studiens slut 

p=0.005 

i testgrupp jämfört med 

kontrollgrupp vid 
studiens slut 

p=0.005 

i testgrupp jämfört med 

kontrollgrupp vid 
studiens slut 

- - 
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Författare, antal 
deltagare och 

studiens längd 

Typ av parodontal behandling, probiotisk eller 
placebo formulering 

PI reduktion  GI reduktion  BoP reduktion  mängd gingival vätska 
reduktion 

patogena bakterier  
reduktion 

inflammatoriska mediatorer 
reduktion 

Vecka 2: alla deltagare avbröt munhygienen på 6 
tänder på högra sidan av överkäke under 2 

veckor eftersom studien var en experimentell 

gingivitstudie.   Professionell tandrengöring och 
fluorbehandling gjordes efter studiens avslut. 

Iniesta et al. 2012 

n=40  

8 veckor 

Professionell tandrengöring, 

munhygieninstruktion 4 veckor innan studiens 

start, det vill säga innan baseline.  
Baseline: testgruppen fick sugtabletter 

innehållande L. Reuteri, kontrollgruppen fick 
placebo sugtabletter som skulle tas dagligen i 4 

veckor. 

NS 

i testgrupp jämfört med 

kontrollgrupp vid 
studiens slut 

NS 

i testgrupp jämfört med 

kontrollgrupp vid 
studiens slut 

- - p=0.021 för totalantal 

anaeroba bakterier vecka 

4 i saliven hos testgrupp 
jämfört med 

kontrollgrupp 

p=0.030 för Pi vecka 8 i 

saliven hos testgruppen 

jämfört med 
kontrollgrupp; 

p=0.008 för Pg vecka 4 i 

subgingival plack hos 
testgrupp jämfört med 

kontrollgrupp. 

- 

Hallström et al. 

2013 
n=18  

3 veckor 

Baseline: professionell tandrengöring och 

administrering av probiotiska sugtabletter med 
två olika L. reuteri formuleringar: ATCC 55730 

och ATCC PTA 5289 till testgruppen, medan 

kontrollgruppen fick placebo sugtabletter.  
Sugtabletterna togs två gånger per dag morgon 

och kväll i 3 veckor.  Deltagarna uppmanades att 

avbryta munhygienen på buckala ytan av första 
molaren i 3 veckor eftersom studien var en 

experimentell gingivitstudie.   

Vecka 3: Efter studiens slut fick patienterna 
professionell tandrengöring. 

NS 

i testgrupp jämfört med 
kontrollgrupp vid 

studiens slut 

NS 

i testgrupp jämfört med 
kontrollgrupp vid 

studiens slut 

NS 

i testgrupp jämfört med 
kontrollgrupp vid 

studiens slut 

NS 

inom testgrupp vid 
studiens slut jämfört med 

baseline 

NS 

i testgrupp jämfört med 
kontrollgrupp vid 

studiens slut 

p<0.05 för IL-8 och MIP1-β 

inom test och kontrollgrupp 
jämfört med baseline vid 

studiens slut 

P<0.05; NS-ej signifikant; - ingick inte i undersökning  

Aggregatibacter actinomycetemcomitans- Aa, Porphyromonas gingivalis- Pg, Prevotella intermedia- Pi, Treponema denticola- Td,  

Interleukin 6 – IL-6, interleukin 8 -IL-8, matrixmetalloproteas 3-MMP-3, macrophage inflammatory protein 1 beta- MIP 1-β, myeloperoxidase – MPO, PolyMorfoNukleär-

elastas- PMN-elastas, tumörnekrosfaktor alfa- TNF- α. 
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Probiotikas effekter på kronisk parodontit  

I litteraturstudien fanns det en studie som undersökte effekten av endast L. reuteri (Vicario et a. 

2013) och en studie som undersökte probiotika L. reuteri i kombination med mekanisk 

parodontal behandling såsom munhygieninstruktion, professionell tandrengöring och 

depurationsbehandling vid kronisk parodontit (Vivekananda et al. 2010). 

 

Tabell 3 redogör för resultaten på kliniska och mikrobiologiska registreringar: reduktion av 

plack (PI), reduktion av gingival index (GI), reduktion av blödning (BoP), fästevinst (CAL), 

reduktion av fickdjup (PD), reduktion av patogena bakterier.  Se Tabell 3. 

 

Reduktion av plackindex (PI) 

Två studier påvisade signifikant reduktion av plackindex.  Vivekananda et al. (2010) 

rapporterade reduktion av plackindex i testgrupp (p<0.001) jämfört med kontrollgruppen efter 

parodontal behandling med L. reuteri Prodentis i kombination med munhygieninstruktion och 

depurationsbehandling.  I en annan studie av Vicario et al. (2013) i vilken endast tillskott av L. 

reuteri Prodentis användes var plackindex betydligt lägre (p=0.009) inom testgruppen jämfört 

med baseline vid studiens slut.  Se Tabell 3. 

 

Reduktion av gingival index (GI)  

En studie påvisade signifikant reduktion av gingival index.  Vivekananda et al (2010) 

rapporterade en reduktion av gingival index på i testgruppen (p<0.001) som fick 

munhygienkontroll och depurationsbehandling i kombination med L. reuteri vid studiens slut.  

Se Tabell 3.  

 

Reduktion av blödning vid sondering (BoP) 

Två studier konstaterade en signifikant reduktion av blödning vid sondering. Vivekananda et al. 

(2010) rapporterade en reduktion av blödning vid sondering hos testgruppen (p<0.001) jämfört 

med kontrollgrupp vid studiens slut. Vicario visade en signifikant reduktion av BoP inom 

testgruppen (p=0.005) jämfört med baseline vid studiens slut.  I studien av Vivekananda et al. 

(2010) kombinerades probiotika L. reuteri Prodentis med munhygieninstruktion och 

depurationsbehandling, medan i studien av Vicario et al. (2013) bestod behandlingen enbart av 

tillskott med L. reuteri prodentis.  Se Tabell 3.  

  



14 
 

Fästevinst (CAL) 

En studier redovisade statistiskt signifikant fästevinst. Vivekananda et al. (2010) som 

behandlade med L. reuteri i kombination med munhygieninstruktion och depuration visade en 

signifikant CAL vinst p<0.001 i testgrupp jämfört med kontrollgrupp vid studiens slut.  Se 

Tabell 3. 

 

Reduktion av fickdjup (PD) 

I samtliga två vetenskapliga artiklar som berörde behandling av kronisk parodontit redovisades 

en signifikant reduktion av fickdjupen. Enligt Vivekananda et al. (2010) erhölls bäst resultat 

vid kombinationsbehandling med munhygieninstruktion, depuration och L. reuteri Prodentis, 

oavsett fickdjup (p<0.001).  Även Vicario et al. (2013) som använde tillskott av L. reuteri 

Prodentis som enda behandling visade en fickdjupreducering vid 4-5 mm fickor (p=0.022), 

samt vid fickor ≥ 6 mm (p=0.012) inom testgruppen jämfört med baseline vid studiens slut.  Se 

Tabell 3.  

 

Reduktion av patogena bakterier 

En studier redovisade statistiskt signifikant reduktion av patogena bakterier.  Vivekananda et al. 

(2010) visade en statistiskt signifikant reduktion av de patogena bakterierna Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis (p<0.005) och en statistiskt signifikant 

reduktion av Prevotella intermedia (p<0.05) vid de kvadranterna som behandlades med L. 

reuteri Prodentis i kombination med munhygieninstruktion och depurationsbehandling vid 

studiens slut.  Se Tabell 3. 
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Tabell 3. Signifikant skillnad i variabler hos testgruppen och kontrollgruppen eller mellan grupperna i kliniska studier på kronisk 

parodontit 

Författare 
Författare, antal 

deltagare och 

studiens längd  

Typ av parodontal behandling, 
probiotisk eller placebo formulering 

PI reduktion  GI reduktion  BoP reduktion  CAL vinst PD 
reduktion 

mängd gingival 
vätska 

reduktion 

patogena bakterier  
reduktion 

Vivekananda et 

al. 2010 

n=30 
6 veckor 

Baseline: munhygieninstruktion, 

tandborste, tandkräm. 

Depurationsbehandling endast i två 
kvadranter, medan de resterande två 

kvadranter lämnades obehandlade.   

Vecka 3: testgruppen fick 
sugtabletter innehållande L. reuteri 

Prodentis medan kontrollgruppen 

fick placebo sugtabletter.  
Sugtabletterna togs morgon och 

kväll i 3 veckor.   

p<0.001 i testgrupp 

jämfört med 

kontrollgrupp vid 
studiens slut 

p<0.001 i testgrupp 

jämfört med 

kontrollgrupp vid 
studiens slut 

p<0.001 i testgrupp 

jämfört med 

kontrollgrupp vid 
studiens slut 

p<0.001 i testgrupp 

jämfört med 

kontrollgrupp vid 
studiens slut 

p<0.001 i testgrupp 

jämfört med 

kontrollgrupp vid 
studiens slut 

p<0.001 i testgrupp 

jämfört med 

kontrollgrupp vid 
studiens slut 

p<0.005 för Aa, 

p<0.005 för Pg och 

p<0.05 för Pi i 
testgrupp jämfört 

med kontrollgrupp 

vid studiens slut  

Vicario et al. 
2013  

n=19 

4 veckor 

Baseline: ingen professionell 
tandrengöring eller 

munhygieninstruktion vare sig i 

början eller under studiens gång.  

Testgruppen fick sugtabletter 

innehållande L. reuteri Prodentis, 

medan placebogruppen fick placebo 
sugtabletter.  Sugtabletterna togs en 

gång per dag i 4 veckor.    

p=0.009 inom 
testgruppen jämfört 

med baseline vid 

studiens slut 

- p=0.005 inom 
testgruppen jämfört 

med baseline vid 

studiens slut 

- p=0.022 i fickor på 
4-5 mm, p=0.012 i 

fickor på ≥ 6 mm 

inom testgruppen 

jämfört med baseline 

vid studiens slut 

- - 

P<0.05; NS-ej signifikant; - ingick inte i undersökning;  

Aggregatibacter actinomycetemcomitans-Aa, Porphyromonas gingivalis-Pg, Prevotella intermedia-Pi 
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DISKUSSION  

Metoddiskussion  

Studien utfördes som en allmän litteraturstudie och denna ansåg vara en användbar metod för 

att få en översikt inom forskningsområdet (Forsberg & Wengström 2008).  Denna metod 

bedömdes vara bäst lämpad för att besvara studiens syfte och för att undersöka vilka effekter 

probiotika kan ha vid behandling av parodontala sjukdomar, som i sin tur kan påverka den orala 

hälsan.  Detta kan ses som en styrka, eftersom en allmän litteraturstudie bygger på att redogöra 

för och utvärdera utvalda studier inom ett specifikt område (Forsberg & Wengström 2008).   

 

Endast databasen PubMed valdes för att den innehåller ett stort antal vetenskapliga artiklar 

inom biomedicin, hälsovetenskap, omvårdnad och odontologi.  Litteraturstudien kan ha gått 

miste om viktig data då endast en databas användes och insamlingsdata kunde ha blivit större 

om flera databaser hade använts.   

 

Sökningen gjordes i databasen PubMed med tolv olika sökord vilket resulterade i likadant 

sökresultat som visades vid de olika sökningarna.  Sökningen ”probiotic AND periodontal 

disease” gav flest sökträffar för att besvara syftet jämfört med de andrasökningarna och 

innehöll de flesta av de artiklar som kunde vara intressanta för litteraturstudien.  Den manuella 

sökningen av referenslistorna i de vetenskapliga artiklarna gav likadant sökresultat med samma 

artiklar, vilket tyder på att litteratursökningarna ansågs vara tillräckliga.  Vid uteslutande av 

något sökord hade sökningen inte blivit tillräckligt relevant.  

 

Språket begränsades till vetenskapliga artiklar på engelska.  Bortfall av relevant kunskap inom 

området kan ha inträffat då endast vetenskapliga artiklar skrivna på engelska inkluderades. 

 

Det var planerat att ha årtalsbegränsning 2010-2015 eftersom forskning som är äldre än 3-5 år 

inte anses vara helt aktuell (Forsberg & Wengström 2008).  Den i förväg bestämda 

årtalsbegränsningen kan ha varit en svaghet för litteraturstudien och kan ha påverkat det 

redovisade resultatet, eftersom det gav en begränsad mängd artiklar.  Därför utökades 

årtalsbegränsningen till årtalen 2005-2015.  Anledning till att ett fåtal vetenskapliga artiklar 

hittades kan bero på att forskning avseende probiotika och parodontala sjukdomar är begränsad 

och fortfarande befinner sig i sin linda.   
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I några av de vetenskapliga artiklarna påträffades även artiklar som berörde behandling med 

probiotika i kombination med andra behandlingsmetoder än mekanisk behandling innefattande 

munhygieninstruktion, professionell tandrengöring och/eller depurationsbehandling.  Exempel 

på detta kunde vara kemisk plackborttagning med klorhexidin.  Hade andra former än mekanisk 

parodontal behandling använts kunde detta möjligen ha gett litteraturstudien fler antal 

vetenskapliga artiklar som kunde ha inkluderats. Syftet hade i så fall fått ändrats till att även 

innehålla studier av människor som har fått parodontal behandling med tillägg av kemisk 

plackkontroll. 

 

Något som däremot kan ses som en styrka i litteraturstudien var att alla inkluderade artiklar, 

förutom Staab et al. (2009) och Slawik et al. (2011), redogjorde för kliniska studier 

kontrollerade mot placebo.  Denna metod ansågs vara lämplig för att undersöka probiotikas 

effekt på den orala hälsan eftersom den redogör för jämförelser mellan testgruppen och 

kontrollgruppen vid kliniska förhållanden, vilket underlätta förståelse av resultaten.  

 

Det hade möjligtvis varit enklare att sammanställa och fått ett mer enat resultat i 

litteraturstudien kring probiotikas effekter vid behandling av parodontala sjukdomar om det 

funnits inklusionskriterier som medförde att de inkluderade artiklarna hade studerat samma 

intag och formulering av probiotika, dock hade antalet artiklar reducerats.   

 

Resultatdiskussion 

Parodontal behandling bestående av enbart probiotika eller probiotika i kombination med 

mekanisk behandling gav positiva effekter på parodontala kliniska parametrar och på 

mikrobiologisk nivå.  Alla de åtta vetenskapliga artiklarna redovisade statistiskt signifikant 

skillnad gällande behandlingsresultat hos någon eller några av de variabler som studerades.  

I fyra av de åtta studierna (Twetman et al. 2009, Vivekananda et al. 2010, Iniesta et al. 2012, 

Vicario et al. 2013) antog författarna att den betydligt förbättrade munhygienen påverkade det 

kliniska resultatet av behandlingen i båda grupperna, tack vare munhygieninstruktion eller som 

en konsekvens av kontakten mellan vårdgivare och patient, samt deltagande i den kliniska 

studien.  

 

Artiklarna i litteraturstudien som undersökte huruvida olika probiotiska formuleringar har 

effekt vid behandling av gingivit visade att inflammatoriska mediatorer minskade signifikant 

(Twetman et al. 2009, Staab et al. 2009, Hallström et al. 2013).  Dessa resultat stämmer överens   



18 
 

med andra in vitro studier som framhäver att probiotikas effekter skulle kunna bero på att L. 

Reuteri producerar de antimikrobiella substanserna reuterin och reutericyclin som minskar 

inflammationsprocessen (Jones & Versalovic 2009, Teanpaisan et al. 2011, Cherian et al. 2014, 

Baca-Castañón et al. 2015).  Dessa in vitro studier bör tolkas med viss försiktighet, eftersom 

probiotiska effekter undersöktes under kontrollerade former nämligen i laboratoriestudier.  

Studiernas resultat dokumenterar, trots allt, interaktionen mellan probiotiska bakterier och den 

dentala biofilmen och ger viktig information som kan bli användbar för att förklara probiotikas 

påverkan på kliniska parodontala parametrar.  De flesta studierna i litteraturstudien använde sig 

av L. Reuteri, med undantag av två studier som använde L. casei (Staab et al. 2009, Slawik et 

al. 2011).  Även L. casei har visat antimikrobiella effekter mot patogena bakterier i en in vitro 

studie (Kõll‐Klais et al. 2005, Sutula et al. 2013).   

 

När probiotikas effekter på mängd gingival vätska och blödningsindex (BoP) undersöktes vid 

behandling av gingivit påvisades (Twetman et al. 2009, Slawik et al. 2011) en statistiskt 

signifikant minskning inom testgruppen jämfört med baseline, respektive i testgruppen jämfört 

med kontrollgruppen vid studiens slut.  Hallström et al. (2013) visade dock ingen statistiskt 

signifikant reduktion av mängd gingival vätska eller blödningsindex i testgruppen jämfört med 

kontrollgruppen vid studiens slut.  Detta kan troligtvis förklaras genom att Hallström et al. 

(2013) undersökte patienter i en genomsnittlig ålder av 38 år, medan Twetman et al. 2009 och 

Slawik et al. 2011 undersökte patienter i en genomsnittlig ålder av ålder 24 år.   

 

Iniesta et al.( 2012) fann att mekanisk behandling i kombination med L. reuteri bidrog till en 

minskning av antal patogena bakterier i saliven och i subgingivalt plack hos testgruppen 

jämfört med kontrollgruppen.  Andra studier tyder på att probiotika har en antibakteriell effekt 

på patogena bakterier (Mayanagi et al. 2009, Szkaradkiewicz et al. 2014).  Probiotikas 

hämmande effekt på patogena bakterier visade dock ingen statistiskt signifikant skillnad 

gällande parodontala kliniska parametrar hos testgruppen i denna litteraturstudie. Resultatet kan 

förmodligen kopplas till att patienterna i studien var unga tandläkarstuderande med optimal 

munhygien.  

 

Tre artiklar som ingick i litteraturstudie var experimentella gingivitstudier (Staab et al. 2009, 

Slawik et al. 2011, Hallström et al. 2013).  Avsikten med studierna har varit att studera 

probiotikas inverkan dels under kliniskt friska förhållanden men även vid experimentellt 

framkallad gingivit, vilken kan ses som en styrka.  En välgjord randomiserad kontrollerad studie   
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som redogör för jämförelser mellan testgruppen, kontrollgruppen och en experimentgrupp, 

anses ha högre kvalitet, enligt Willman et al. (2011) jämfört med studier som använder sig av 

andra undersökningsmetoder, till exempel kontrollerade kliniska studier eller icke-kliniska 

studier.   

 

Samtliga artiklar i litteraturstudien som studerade probiotikas effekt vid behandling av kronisk 

parodontit redovisade statistiskt signifikant skillnad gällande reduktion av plack index, 

blödningsindex och fickdjupsreduktion (Vivekananda et al. 2010, Vicario et al. 2013).  

Resultaten av dessa två studier styrker tidigare forskningsresultat inom probiotikas effekter vid 

behandling av kronisk parodontit (Shimauchi et al. 2008, Mayanagi et al. 2009, Teughels et al. 

2013).  

 

Även om studien av Vicario et al. (2013) redovisar positiva effekter på kliniska parodontala 

parameterar efter intag av endast L. reuteri utan mekanisk parodontal behandling, så får man 

inte glömma att depuration anses vara den optimala och fortfarande rekommenderade 

behandlingen för att minska bakteriell infektion och inflammation i tandköttsfickorna enligt 

Nationella Riktlinjer (Socialstyrelsen 2011).  Studiens längd är dessutom ganska kort, det vill 

säga 4 veckor, för att fullt utforska behandlingsresultatet.  Studier med kortare tid kan anses 

vara bristande eftersom tidigare studie visat att de flesta patologiska fickor läkt 4-5 månader 

efter avslutad behandling (Badersten et al. 1984).  

 

Samtliga artiklar som undersökte probiotikas effekt vid behandling av kronisk parodontit 

använde sig av olika metoder för insamling av data.  Vivekananda et al. (2010) registrerade 

fästeförlust enligt Community Periodontal Index, medan Vicario et al. (2013) varken 

registrerade eller undersökte fästeförlusten.  Om båda studierna hade undersökt och registrerat 

parodontala parametrar med samma metod hade jämförelser mellan studier lättare kunnat göras.  

Inklussionskriterierna i dessa två studier, för båda grupperna, var att patienterna hade kliniska 

och röntgenologiska fynd på mild eller moderat parodontit och att patienterna var friska 

(Armitage 2004).  Behandling med probotika vid avancerade parodontala sjukdomar har inte 

undersökts alls.   

 

Patientgrupperna i studierna som undersökte effekten av L. reuteri vid kronisk parodontit var 

inte matchade avseende ålder.  I studien av Vivekananda et al.(2010) inkluderades patienter i 

genomsnittlig ålder av 41.4 år, medan Vicario et al. 2010 undersökte patienter i genomsnittlig   
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ålder av ålder 58. 0 år i testgruppen och i kontrollgruppen genomsnittlig ålder 53.8 år.  

Förekomsten och omfattningen av parodontala sjukdomar ökar med åldern (Holm‐Pedersen et 

al. 2006).  Åldersskillnaderna kan medföra att studiens resultat är mindre tillförlitligt, eftersom 

omfattning av parodontala sjukdomar kan påverkas av olika faktorer, till exempel 

medicinering, systemiska sjukdomar och motorik (Özçaka et al. 2014).   

 

Det finns också geografiska aspekter som kan vara viktiga för resultatet i litteraturstudien.  

Studierna utfördes i olika länder: Sverige (Krasse et al. 2006, Hallström et al. 2013), Danmark 

(Twetman et al. 2009), Tyskland (Staab et al. 2009, Slawik et al. 2011), Spanien (Iniesta et al. 

2012, Vicario et al. 2013) och Indien (Vivekananda et al. 2013).  Litteraturstudien visar att 

probiotisk behandling hade goda effekter på patienter från olika länder, trots att de kan ha olika 

kostmönster (Merchant et al. 2006, Van der Velden et al. 2011).  

 

Denna litteraturstudie visar att behandling av gingivit med hjälp av mekanisk parodontal 

behandling i kombination med probiotika hade positiva effekter i form av minskning av 

inflammatoriska mediatorer, reduktion av mängd gingival vätska och minskat blödningsindex 

(BoP), medan behandling vid kronisk parodontit med probiotika i kombination med mekanisk 

behandling visade positiva effekter på reduktion av plackindex, blödningsindex och 

fickdjupreduktion.  Patienterna bör informeras om att behandling med probiotika kan ha viss 

tilläggseffekt vid behandling av parodontala sjukdomar.  De bör dock inte lägga så stort 

förtroende till probiotika att de väljer bort mekanisk parodontal behandling. 

 

SLUTSATS 

Probiotika i kombination med mekanisk parodontal behandling skulle kunna ge goda 

behandlingsresultat.  Kunskapen om effekten av probiotika som tillägg till mekanisk parodontal 

behandling är allt för begränsad och delvis motstridig för att kunna ge patienterna någon 

behandlingsrekommendation.  Det finns ett fåtal vetenskapliga artiklar om probiotikas effekter 

vid behandling av parodontala sjukdomar.  Det krävs mer forskning inom detta område. 
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BILAGA 1: Sökschema för datorbaserad litteratursökning och manuell sökning 

Datum 

Databas 

Sökord Begränsning i sökning Antal 

sökträffar i 

databas 

Motiv till 

exkludering av 

artiklar utifrån titel 

och abstract 

Antal 

artiklar 

som läses i 

fulltext 

Antal artiklar 

som 

inkluderas i 

studien 

 

20150316 

probiotic AND 

periodontal 

disease 

 

Artiklarna skulle vara publicerade de 

senaste tio åren, det vill säga mellan 2005 

och 2015, att de skulle vara skrivna på 

engelska, att de skulle handla om studier 

utförda på människor. 

46 

sökträffar 

inte relevanta till 

syftet (n= 17) 

 

reviewartiklar 

(n=21) 

 

rapporter (n=1) 

 

7 7 

20150322 manuell 

sökning 

Referenslistorna av de åtta inkluderade 

artiklar granskades manuellt genom läsning 

av titeln.  

6 sökträffar inte relevanta till 

syftet (n=5) 

1 8 

 

 

 

  



 
 

BILAGA 2: Artikelöversikt  

 

Författare, år 

land 

 

Titel Syfte Urval 

 

Metod Resultat Etiskt 

tillstånd 

Krasse et al. 

2006 

Sverige  

 

Decreased gum 

bleeding and 

reduced 

gingivitis by the 

probiotic 

Lactobacillus 

Reuteri 

Utvärdera 

huruvida 

probiotika L. 

reuteri har 

effekt vid 

behandling av 

gingivit samt 

om den påverkar 

plack och det 

naturligt 

förekommande 

Lactobacill 

beståndet i den 

orala miljön.  

 

58 patienter i 

genomsnittlig ålder av 

55.9 år med moderat till 

grav gingivit deltog i 

studien och delades in i 

tre grupper: testgrupp 1 

(n= 20) fick tuggtabletter 

med L. reuteri (LR-1), 

testgrupp 2 (n= 20) fick 

tuggummi med L. reuteri 

(LR-2) och kontrollgrupp 

(n=18) fick 

placebotuggummi. 

 

Inga av deltagarna fick 

använda antibiotika under 

studiens gång. Patienterna 

skulle ha god hälsa och 

inte deltagit i någon studie 

under de senaste 4 

veckorna. 

Randomiserad placebokontrollerad double 

blind studie som varade i 2 veckor.   

 

Baseline: klinisk undersökning med 

registrering av GI och PI på två tandytor på 

varje patient, samt salivprovtagning från 

utvalda ytor.  Professionell tandrengöring, 

instruktion i tandborsteteknik och i approximal 

rengöring.  Patienterna blev ombedda att inte 

borsta de två tandytorna under studiens gång.  

Testgrupperna fick tuggummi med två olika L. 

reuteri formuleringar: LR-1och LR-2, medan 

kontrollgruppen fick placebo tuggummi.  

Tuggummi togs två gånger per dag morgon 

och kväll, efter tandborstning under 2 veckor.   

 

Vecka 2: nya kliniska registreringar och nytt 

salivprov.   

 

Statistisk analys gjordes för att jämföra 

kliniska och mikrobiologiska registreringar vid 

baseline och vecka 2. 

GI reducerades markant i 

testgrupp 1 (p<0.0001) vid 

studiens slut jämfört med 

kontrollgruppen.  Det fanns inte 

någon signifikant skillnad 

gällande GI reduktion mellan 

testgrupp 2 och kontrollgruppen 

vid studiens slut.  

 

Statisktiskt signifikat reduktion av 

PI (p<0.05) inom testgrupp 1 vid 

studiens slut jämfört med baseline 

och inom testgrupp 2 (p<0.01) vid 

studiens slut jämfört med 

baseline.  Patienterna från 

kontrollgruppen visade inga 

signifikanta förändringar i form 

av PI vid studiens slut jämfört 

med baseline.   

 

Mängden Lactobaciller ökade 

något i de två testgrupperna varav 

L. reuteri 1 fanns hos 65 % från 

testgrupp 1, medan testgrupp 2 

påvisade något bättre kolonisering 

(95 %) av L. Reuteri-2 i 

munhålan. 

Ja  



 
 

Författare, år 

land 

 

Titel Syfte Urval 

 

Metod Resultat Etiskt 

tillstånd 

Twetman et 

al. 2009 

Danmark 

Short-term 

effect of 

chewing gums 

containing 

probiotic 

Lactobacillus 

reuteri on the 

levels of 

inflammatory 

mediators in 

gingival 

crevicular fluid. 

Undersöka 

effekten av ett 

tuggummi som 

innehåller 

probiotiska 

bakterier på 

gingival 

inflammation 

och 

inflammatoriska 

mediatorer 

i gingivalvätska. 

38 patienter i 

genomsnittlig ålder av 24 

år med gingivit. 

 

Inklusionskriterierna var 

att patienterna skulle ha 

kronisk gingivit på minst 

två buckala ytor, fickdjup 

på <4 mm, inget intag av 

probiotika, icke rökare.  

 

Deltagarna delades in i tre 

grupper: Grupp A/P 

(n=13) fick ett probiotiskt 

tuggummi (L. reuteri 

formuleringar: ATCC 

55730 och ATCC PTA 

5289) och ett 

placebotuggummi en gång 

per dag, Grupp A/A 

(n=13) fick två tuggummi 

med L. reuteri 

formuleringar: ATCC 

55730 och ATCC PTA 

5289 medan Grupp P/P 

(n=12) fick två 

placebotuggummi utan 

några aktiva ämnen. 

 

Randomiserad placebokontrollerad double 

blind studie.  

 

Baseline: registrering av GI, BoP vid två 

buckala ytor vid kontralaterala överkäks 

incisiver, caniner och premolarer på varje 

patient, samt insamling av gingivalvätska från 

utvalda ytor.  Deltagarna instruerades i korrekt 

tandborstning och behovet av användande av 

fluortandkräm.  Patienterna från testgruppen 

fick probiotiska tuggummi med två olika L. 

reuteri formuleringar: ATCC 55730 och 

ATCC PTA 5289, medan kontrollgruppen fick 

placebo tuggummi.  Tuggummi togs två 

gånger per dag morgon och kväll, minst 1 

timme efter senaste måltid under 2 veckor. 

 

Vecka 1 och 2: nya registreringar av samma 

parodontala paramentrar och insamling av 

gingivalvätska.  

 

Vecka 4: ny insamling av gingivalvätska.   

 

Statistisk analys gjordes för att jämföra 

kliniska och mikrobiologiska registreringar vid 

baseline, vecka 1, 2 och 4.   

Det fanns en statistiskt signifikant 

skillnad efter 2 veckor (p<0.05) 

när det gäller BoP bland 

patienterna från Grupp A/A och 

grupp A/P jämfört med baseline.   

 

En annan statistiskt signifikant 

skillnad gällde reducerad mängd 

gingivalvätska (p<0.05) i grupp 

A/A vecka 2 och i grupp A/P 

vecka 2 och vecka 4 jämfört med 

baseline.   

 

Endast grupp A/A fick en markant 

skillnad (p<0.05) i reduktion av 

inflammatoriska mediatorer: 

cytokiner TNF- -α vecka 1, 

interleukin IL-8 vecka 2 och 

interleukin IL-6 vecka 4 jämfört 

med baseline.   

 

Ja 



 
 

Författare, år 

land 

 

Titel Syfte Urval 

 

Metod Resultat Etiskt 

tillstånd 

Staab et al. 

2009 

Tyskland 

The influence of 

a probiotic milk 

drink on the 

development of 

gingivitis: a 

pilot study 

 

Fastställa 

effekten av en 

probiotisk 

mjölkdryck på 

gingival hälsa 

och utveckling 

av experimentell 

gingivit. 

50 patienter i 

genomsnittlig ålder av 

24.4 år med gingivit 

delades in i testgrupp 

(n=25) och kontrollgrupp 

(n=25). 

 

Exklussionskriterier för 

båda grupperna var att 

patienterna inte hade 

parodontit, inte använt 

några antibakteriella 

medel under de senaste 6 

månaderna och inte vara 

gravida. 

Randomiserad placebokontrollerad pilotstudie 

som varade i 8 veckor och 4 dagar. 

 

Baseline: registrering av PI, BoP på två tänder 

på varje patient, samt insamling av 

gingivalvätska från utvalda ytor.  Deltagarna 

fick ingen munhygieninstruktion.   

 

Testgruppen drack en probiotisk dryck med L. 

casei shirota en gång om dagen, medan 

kontrollgruppen inte fick någon placebodryck. 

 

Vecka 8: nya registreringar av samma 

parodontala paramentrar och insamling av 

gingivalvätska.  Den experimentellt 

framkallade gingivitstudie påbörjades. 

 

4 dagar senare: ny insamling av 

gingivalvätska. 

 

Statistisk analys gjordes för att jämföra 

kliniska och mikrobiologiska registreringar vid 

baseline, vecka 8, och efter 4 dagar när 

experimentella gingivitstudie avslutades.  

PI reducerades (p=0.001) i 

testgrupp jämfört med 

kontrollgruppen vid studiens slut.   

 

En statistisk signifikant reduktion 

av matrixmetalloproteas-3 (MMP-

3) (p=0.016 ) och 

PolyMorfoNukleär-elastas- 

(PMN-elastas) (p<0.001) kunde 

ses efter åtta veckors intag av L. 

casei shirota, men skillnaderna 

var inte signifikanta vid studiens 

slut.  

 

Det finns en signifikant skillnad i 

minskning (p=0.014) av 

myeloperoxidase MPO jämfört 

med testgruppen vid studiens slut. 

Ja  



 
 

Författare, år 

land 

 

Titel Syfte Urval 

 

Metod Resultat Etiskt 

tillstånd 

Slawik et al. 

2011 

Tyskland 

Probiotics affect 

the clinical 

inflammatory 

parameters of 

experimental 

gingivitis in 

humans 

 

Undersöka 

effekterna av en 

probiotisk 

mjölkdryck som 

konsumerades i 

28 dagar, samt 

fastställa om 

den hade någon 

effekt på 

kliniska 

parametrar 

under olika faser 

av plack-

inducerad 

gingivit. 

 

28 patienter i 

genomsnittlig ålder av 

24.5 år delades i testgrupp 

(n=11) och kontrollgrupp 

(n=17). 

 

Inklusionskriterierna var: 

icke rökare, inga kliniska 

tecken på gingivit vid 

baseline, inga fördjupade 

fickor >3 mm, ingen 

approximal fästeförlust.   

Prospektiv kontrollerad single-blind 

experimentellt framkallad gingivit studie 

som varade i 14 dagar. 

 

Baseline: registrering av PI, GI, BoP på fyra 

ytor vid 6 tänder på högra sidan av överkäken.  

Deltagarna fick fluorfritandkärm att använda 

på de övriga tänderna som inte ingick 

undersökningen.  Insamling av gingivalvätska 

från en premolar från kvadrant I. Testgruppen 

fick en probiotisk mjölkdryck med probiotiska 

bakterier L. casei shirota dagligen under en 

period av fyra veckor, medan kontrollgruppen 

inte fick någon placebo dryck.   

 

Dag 3, 5, 7 och 14: nya registreringar av 

samma parodontala parametrar och insamling 

av gingivalvätska.  

 

Vecka 2: Efter 2 veckors konsumtion av 

probiotisk dryck, uppmanades alla deltagare att 

avbryta munhygienen på 6 tänder på högra 

sidan av överkäken under 2 veckor eftersom 

studien var en experimentell gingivitstudie. 

 

Vecka 4: nya registreringar av samma 

parodontala parametrar och insamling av 

gingivalvätska. Professionell tandrengöring 

och fluorbehandling gjordes efter studiens 

avslut.  Statistisk analys gjordes för att jämföra 

kliniska och mikrobiologiska registreringar vid 

baseline, dag 3, 5,7, 14 och 28.    

Deltagarna från testgruppen 

uppvisade mindre BoP (p=0.005) 

jämfört med kontrollgruppen vid 

studiens slut.  En annan statistisk 

signifikant skillnad (p=0.005) 

gällde reducerad mängd 

gingivalvätska hos testgruppen 

jämfört med kontrollgruppen vid 

studiens slut.    

 

Det fanns ingen statistisk 

signifikant skillnad i plackindex 

och gingival index mellan test och 

kontroll grupperna vid studiens 

slut. 

Ja 



 
 

Författare, år 

land 

 

Titel Syfte Urval 

 

Metod Resultat Etiskt 

tillstånd 

Iniesta et al.  

2012 

Spanien  

 

Probiotic effects 

of orally 

administered 

Lactobacillus 

Reuteri-

containing 

tablets on the 

subgingival and 

salivary 

microbiota in 

patients with 

gingivitis. A 

randomized 

clinical trial 

 

Undersöka 

effekterna av en 

oralt 

administrerad 

probiotika på 

orala 

mikroflora.  

40 patienter med gingivit 

mellan 20 år och 24 år. 

 

Deltagarna delades upp i 

testgrupp (n=20) och i 

kontrollgrupp (n=20).  

 

Inklusionskriterierna var: 

icke rökare, kliniska 

tecken på gingivit vid 

baseline, ingen 

fästeförlust, inget intag av 

antibiotika de senaste 6 

månaderna och fick inte 

ha någon systemisk 

sjukdom.   

 

Randomiserad placebokontrollerad double 

blind studie som varade i 8 veckor.  

 

Patienterna fick professionell tandrengöring, 

tandkräm med fluor, tandborste och tandtråd 4 

veckor innan studien påbörjades. 

 

Baseline: kliniska parodontala registreringar 

PI, GI, saliv- och bakterieprovtagning.   

 

Vecka 4 nya kliniska parodontala 

registreringar och salivprovtagning.  

Patienterna från testgruppen fick probiotiska 

tuggummi med L. Reuteri, medan 

kontrollgruppen fick placebo tuggummi. 

Tuggummi togs en gång per dag. 

 

Vecka 8 nya kliniska parodontala 

registreringar och saliv- och 

bakterieprovtagning.   

 

Statistisk analys gjordes för att jämföra 

kliniska och mikrobiologiska registreringar vid 

baseline, vecka 4 och 8.   

Totalantal anaeroba bakterier i 

saliv minskade signifikant 

(p=0.021) vecka 4 och antal 

Prevotella intermedia i saliv 

reducerades signifikant (p=0.030) 

vecka 8 hos testgrupp jämfört 

med kontrollgrupp.  

 

Antal Porfyromonas gingivalis i 

subgingival plack minskade 

markant(p=0.008) hos testgruppen 

vecka 4 jämfört med 

kontrollgrupp.  

 

Studien visade att L. reuteri kan 

överleva i saliven i 14 veckor.   

 

Förändringar i orala mikrobiotan 

visade inga effekter på 

parodontala kliniska registreringar 

hos testgruppen. 

Ja  

 



 
 

Författare, år 

land 

 

Titel Syfte Urval 

 

Metod Resultat Etiskt 

tillstånd 

Hallström et 

al.  

2013 

Sverige 

Effect of 

probiotic 

lozenges on 

inflammatory 

reactions and 

oral biofilm 

during 

experimental 

gingivitis 

1. Utvärdera om 

daglig 

användning av 

probiotiska 

bakterier kan 

påverka det 

inflammatoriska 

svaret och 

sammansättning

en av 

supragingival 

plack i en 

experimentell 

gingivit studie.  

18 patienter med gingivit i 

genomsnittlig ålder av 38 

år delades i testgrupp 

(n=9) och kontrollgrupp 

(n=9). 

 

Inklusionskriterierna var: 

icke rökare, inga kliniska 

tecken på gingivit vid 

baseline, inga tecken på 

parodontit (varken 

kliniska eller 

röntgenologiska).  

  

Randomiserad placebokontrollerad double 

blind studie.  

 

Baseline: registrering av PI, GI, BoP på fyra 

tänder vid premolar- molar region, samt 

insamling av gingivalvätska från utvalda ytor.  

Professionell tandrengöring och administrering 

av probiotiska tabletter med två olika L. reuteri 

formuleringar: ATCC 55730 och ATCC PTA 

5289 till testgruppen, medan kontrollgruppen 

fick placebotabletter.  Tabletterna togs två 

gånger per dag morgon och kväll tills vecka 3.  

Deltagarna uppmanades att avbryta 

munhygienen på buckala ytan av första 

molaren i 3 veckor eftersom studien var en 

experimentell gingivitstudie.    

 

Vecka 3: nya registreringar av samma 

parodontala parametrar och insamling av 

gingivalvätska.   

 

Deltagarna fick professionell tandrengöring 

efter studiens avslut.   

 

Statistisk analys gjordes för att jämföra 

kliniska och mikrobiologiska registreringar vid 

baseline och vecka 3.   

Koncentrationen av cytokiner IL-

8 och MIP1-β minskade (p<0.05) 

i test och kontrollgrupperna vid 

studiens slut jämfört med 

baseline. 

 

Det fanns ingen statistisk 

signifikant skillnad i plackindex, 

gingival index, BoP mellan test 

och kontroll grupperna vid 

studiens slut. 

 

Resultatet uppvisade att 

testgruppen fick en statistiskt non 

signifikant skillnad i mängd 

gingival vätska, medan den ökade 

(p<0.05) i kontrollgruppen vid 

studiens slut jämfört med 

baseline.  

Ja  



 
 

Författare, år 

land 

 

Titel Syfte Urval 

 

Metod Resultat Etiskt 

tillstånd 

Vicario et al.  

2013 

Spanien 

Clinical changes 

in periodontal 

subjects with the 

probiotic 

Lactobacillus 

reuteri 

Prodentis: a 

preliminary 

randomized 

clinical trial. 

Det primära 

syftet är att 

bedöma den 

kliniska effekten 

av L. reuteri 

Prodentis som 

vid behandling 

av mild eller 

moderat kronisk 

parodontit.  Det 

andra syftet var 

utvärdera 

patientens 

"compliance"- 

och att utröna 

huruvida det 

finns 

biverkningarna 

av probiotika. 

 

19 patienter med mild 

eller moderat parodontit 

delades upp i testgruppen 

(n=10 i genomsnittlig 

ålder av 58. 0 år) och 

kontrollgrupp (n=9 i 

genomsnittlig ålder av 

53.8).  

 

Inklusionskriterierna var: 

patienter över 18 år gamla 

med kronisk parodontit, 

inget använde av 

antibiotika under studiens 

gång.  

 

Randomiserad placebokontrollerad double 

blind studie som pågick under 1 månad. 

 

Baseline: registrering av fickdjup, BoP, PI i 

hela bettet.  Deltagarna fick inte professionell 

tandrengöring eller munhygieninstruktion 

varken i början eller under studiens gång.  

Patienterna från testgruppen fick 

probiotikatabletter med L. reuteri Prodentis, 

medan placebogruppen fick placebotabletter en 

gång per dag.   

 

Vecka 4: nya registreringar av samma 

parodontala paramentrar. 

 

Statistisk analys gjordes för att jämföra 

kliniska och mikrobiologiska registreringar vid 

baseline och vecka 4  

Det fanns en statistisk signifikant 

skillnad vid studiens slut i form av 

reducerad PI (p=0.009), reducerad 

BoP (p=0.005), minskning av 

fickor på 4-5 mm (p=0.022), 

minskning av fickor på ≥ 6 mm 

(p=0.012) hos patienter från 

testgruppen jämfört med baseline. 

 

Inga negativa hälsoeffekter med 

probiotika kom fram i denna 

kliniska studie.   

Ja  



 
 

Författare, år 

land 

 

Titel Syfte Urval 

 

Metod Resultat Etiskt 

tillstånd 

Vivekananda 

et al.  

2010 

India 

Effect of the 

probiotic 

Lactobacillus 

reuteri 

(Prodentis) in 

the management 

of periodontal 

disease: a 

preliminary 

randomized 

clinical trial 

Utvärdera 

effekterna av 

probiotika L. 

reuteri Prodentis 

i sig och i 

kombination 

med scaling 

(SRP). 

 

30 patienter med kronisk 

parodontit i genomsnittlig 

ålder av 41.4 år. 

 

Deltagarna delades upp i 

testgrupp (n=15) och i 

kontrollgrupp (n=15).  

 

Inklusionskriterirerna för 

båda grupperna var att 

patienterna hade kliniska 

och röntgenologiska fynd 

på mild eller moderat 

parodontit.  Deltagarna 

fick inte använda 

antibiotika eller ha någon 

systemisk sjukdom.  

Patienterna skulle inte 

deltagit i någon studie 

under de senaste 4 

veckorna. 

 

 

Randomiserad placebokontrollerad double 

blind, split-mouth studie som pågick i 42 

dagar.   

 

Baseline: registrering av PI, GI, BoP, fickdjup, 

fästeförlust (CAL) och bakterieprovtagning 

från utvalda fickor för att bestämma mängden 

av Aggregatibacter actinomycetemcomitans  

Porphyromonas gingivalis  och Prevotella 

intermedia.  Patienterna fick en tandborste, 

tandkräm och munhygieninstruktion i början 

av studien och depurationsbehandling endast i 

två kvadranter, medan de resterande två 

kvadranter lämnades obehandlade.   

 

Vecka 3: nya registreringar av parodontala 

paramentrart och bakterieprovtagning.  L. 

reuteri Prodentis administrerades i form av 

sugtabletter till testgruppen medan 

placebogruppen fick sugtabletter i samma form 

och smak men utan aktiv substans.  Tabletterna 

togs morgon och kväll tills vecka 6.   

 

Vecka 6: nya registrering ar av parodontala 

paramentrar och bakterieprovtagning.  

 

Statistisk analys gjordes för att jämföra 

kliniska och mikrobiologiska registreringar vid 

baseline, vecka 3, 6. 

Resultatet uppvisade att 

testgruppen fick en statistiskt 

signifikant skillnad (p<0.001) i PI, 

GI, mängd gingival vätska jämfört 

med kontrollgrupp vid studiens 

slut. Testgruppen som fick 

depurationbehanling i 

kombination med L. reuteri 

Prodentis visade bäst resultat när 

det gäller BoP (p<0.001), fickdjup 

(p<0.001), CAL vinst (p<0.001) 

vid studiens slut.   

 

Behandling med L. reuteri 

Prodentis i kombination med 

munhygieninstruktion, depuration 

gav en signifikant reduktion 

(p<0.005) av de patogena 

bakterierna Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, 

Porphyromonas gingivalis och en 

statistiskt signifikant reduktion 

(p<0.05) av Prevotella intermedia 

vid studiens slut.  

Ja 

 


