
      
 

 
Pressmeddelande 28 januari 2014 

 
BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med 

dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som 
har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i 

Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se 
 
 
 
 

 
 

Inga signifikanta skillnader i BioGaias 
diabetesstudie 
 
I maj 2012 initierade BioGaia en dubbel-blind, placebo-kontrollerad 
studie för att undersöka effekterna av Lactobacillus reuteri Protectis 
på blodglukos i typ 2-diabetiker. Trots att en tidigare pilotstudie visat 
positiva resultat noterades inga signifikanta skillnader mellan 
grupperna i studien. 
 
I den 12 veckor långa studien ingick 45 patienter med typ 2-diabetes. 
Analysen av resultaten fortsätter för att ta tillvara så mycket kunskap som 
möjligt. 
 
– Det finns information i studien som gör att vi vill gå vidare och analysera om 
en ändring av några av de väsentliga parametrarna i studien eller 
studieupplägget kan vara en framkomlig väg till en lösning, säger Per-Anders 
Jansson, docent och medicinsk rådgivare vid Gothia Forum, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, Göteborg. 
 
– Det är naturligtvis tråkigt att vi inte kunde se några tillräckliga skillnader 
mellan grupperna, men med tanke på den positiva pilotstudien och de 
lärdomar vi kan dra av den just avslutade studien har vi för avsikt att fortsätta 
vårt arbete att med hjälp av en förändring av mikrobiomet åstadkomma 
förbättringar för patienter med typ 2-diabetes, säger Peter Rothschild, vd 
BioGaia. 
 
Studien genomfördes tillsammans med Gothia Forum för klinisk forskning vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg i samarbete med Sahlgrenska 
Center for Cardiovascular and Metabolic Research.  
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