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Allergierna ökar i västvärlden 
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Orsakerna till den markanta ökningen av de allergiska sjukdomarna är fortfarande på det hela 
taget inte kända. Den mest omfattade teorin bakom ökningen är hygienteorin. De tidigare 
vanliga infektionssjukdomarna, bl.a. tuberkulos och A-hepatit, har stadigt minskat i samma takt 
som allergierna ökat. Vi kommer inte i kontakt med mikrober från jordmånen såsom tidigare, 
och maten är allt renare och mikrobfattigare. I vår antiseptiska västerländska värld utsätts vi 
inte för tillräckligt mycket mikrober; det sker inte en balanserad utveckling av immunsystemet 
utan det börjar reagera på ovidkommande miljöfaktorer, som pollen och djurdamm. Från att ha 
sökt riskfaktorer i miljön har fokus nu skiftat till att söka efter skyddsfaktorer såsom probiotiska 
bakterier (levande mikroorganismer som givna i tillräcklig mängd medför hälsoeffekter för 
värden) eller fettsyror i kosten.

Inledning
En jämn och kraftig ökning av allergier och 
astma i Finland och i den övriga västvärlden 
de senaste decennierna har gjort dessa sjuk-
domar till ett av våra vanligaste folkhälsopro-
blem. En fi nländsk utredning (1) visar att det 
är fråga om astma och allergier hos 40 procent 
av de barn som remitteras till universitets-
sjukhusens och andra centralsjukhus barnpo-
likliniker i Finland. Eftersom sjukdomarna är 
kroniska betyder detta att hälsovårdssystemet 
belastas tungt av astma och allergisjuka barn 
och senare även av vuxna astmatiker och 
patienter med eksem.

Orsaker till ökningen
Hygienteorin
Etiologin är fortfarande dåligt känd trots en 
intensiv allergologisk, epidemiologisk och im-
munologisk forskning. Omfattande genetiska 
förändringar sker inte på en så här kort tid 
så fokus sätts på miljöfaktorer. Hög frekvens 
av astma och allergier är vanligt i den urba-
niserade västvärlden. Inom allergiforskningen 
har det på senare år skett en förskjutning från 
sökande efter riskfaktorer till försök att hitta 
skyddande faktorer i miljön. Engelsmannen 
David Strachan upptäckte i sin epidemiolo-

giska studie, som  publicerades för redan 17 
år sedan, att hösnuva i 11- och 23-årsåldern 
hade ett markant negativt samband med an-
talet barn i familjen och att speciellt ett stort 
antal äldre syskon minskade på förekomsten 
av hösnuva. Han spekulerade i att detta kunde 
bero på ett fl ertal infektioner i barndomen 
som smittade via ohygieniska kontakter med 
äldre syskon (2). Teorin benämns hygienteo-
rin och är den populäraste förklaringen till 
ökningen av allergier.

Senare har denna teori bekräftats från olika 
håll. I Italien gjordes en elegant studie bland 
rekryter på en militärbas i Neapeltrakten. 
Där undersöktes serumantikroppar mot olika 
vanliga infektionssjukdomar i barndomen och 
relaterades till nuvarande allergier och astma. 
Det visade sig att de rekryter som hade anti-
kroppar mot Helicobacter pylori, A-hepatit 
och Toxoplasma gondii hade hösnuva och 
astma mycket mer sällan. Detta samband 
kunde inte ses vid respiratoriska mikrob-
kontakter. Sjukdomar som smittar orofekalt 
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eller via födan återspeglar dessa rekryters 
hygienförhållanden i barndomen. Ett minskat 
infektionstryck i barndomen skulle därmed ha 
samband med ett ökat antal allergier senare 
i livet. Matricardi som gjorde studien spe-
kulerade att det inte är omöjligt att vi snart 
använder bakterier eller bakteriekomponenter 
för att förhindra uppkomsten av allergier utan 
att orsaka en klinisk infektion (3).

Många allergiker får symtom av djur med 
päls som hund och katt och kan inte leva med 
sådana husdjur. Somliga är så allergiska att 
de får symtom av indirekta kontakter bl.a. 
i skolan via kläder från barn i vars hushåll 
pälsdjur lever (4). Kontakten med djur har pa-
radoxalt också visat sig ha samband med färre 
allergier. Mycket intressanta studier framför 
allt i Mellaneuropa men även i Finland har 
gjorts där barndomskontakter med kreatur 
relaterats till allergier senare i skolåldern. I 
en studie visade det sig att de skolbarn som 
levde på en bondgård och hade kontakt med 
kreatur och opastöriserad ladugårdsmjölk i 
barndomen hade markant färre allergier än 
de skolbarn som levde på en bondgård men 
inte hade kreatur eller drack ladugårdsmjölk 
i barndomen. Den största skyddande effekten 
sågs hos barn som  under ett års ålder hade 
kontakt med kreatur eller ladugårdsmjölk och 
speciellt då båda förhållandena rådde. För 
astma sjönk oddskvoten från 1 till 0,51 (0,14–
1,86), 0,48 (0,21–1,1) och 0,14 (0,04–0,48) i 
respektive grupper. Dock så att kontakt med 
ladugårdsmjölk var en självständig skyddsfak-
tor, vilket pekar på att kontakt med mikrober 
kan medföra tolerans (5). Man har kunnat 
uppmäta höga halter av gramnegativa bakte-
riers endotoxin på bondgårdar med kreatur, 
även i barnens sängkläder. Det föreligger ett 
klart negativt samband mellan endotoxinhal-
ten i barnens sängkläder och förekomsten av 
astma och allergier (6). Cytokinproduktionen 
från leukocyter hade också ett negativt sam-
band med endotoxinhalten. Den moderna 
urbaniserade livsstilen med kylskåp har lett 
till förändrad livsmedelshantering, vilket 
också har bidragit till minskad kontakt med 
mikrober via födan. Tidigare förvarades maten 
i gropar eller torkades och innehöll mycket 
mer bl.a. laktobaciller.

När det gäller mikrobkontakter i barndo-
men har det påvisats att skyddseffekten inte 
alls är densamma hos olika individer. Ge-
netiska skillnader tycks bestämma vem som 
erhåller en skyddande effekt av mikrobkon-
takter. Det har visat sig att bara de individer 
som hade en speciell TIM-1-receptorvariant 

för A-hepatit fi ck en skyddande effekt av 
kontakt med A-hepatit (7). Den medfödda 
immunitetens receptorer för mikrober, s.k. 
toll-like receptors, spelar en viktig roll för 
överföring av information från mikrober till 
immunsystemet. I studierna av bondgårds-
miljö har det också påvisats att en genetisk 
polymorfi sm för toll-like receptors 2-genen 
är klart associerad med skydd mot astma och 
allergier hos bondgårdsbarn med kreaturskon-
takt. Däremot kunde ingen association hittas 
hos bondgårdsbarn utan kreaturskontakt (8). 
Faktorer som skyddar eller ökar risken för 
allergier t.ex. i bröstmjölken eller via mikrob-
kontakter förmedlas sannolikt olika beroende 
på individens genetiska polymorfi sm. 

Före urbaniseringen levde människorna 
i nära kontakt med jordmånen, och den 
traditionella livsstilen med djur och mycket 
mikrober i miljön stimulerade vårt immunsys-
tem via tarmens slemhinna, andningsvägarna 
och kanske även huden. Det har visat sig att 
förändringar i miljöfaktorer i västvärlden är 
orsaken till de ökande allergierna. Leena von 
Hertzen har introducerat asfaltindexet: ju 
mer asfalt det fi nns i ett samhälle desto mer 
allergier (9).

I fattiga länder med hög sjuklighet i in-
fektionssjukdomar är astma och allergier 
fortfarande sällsynta. Detta gäller länder på 
olika kontinenter, t.ex. i Afrika men också i 
ryska Karelen. Det har visat sig att allergier 
och atopisk reaktivitet i pricktester är avsevärt 
vanligare hos skolbarn men också vuxna på 
fi nska sidan av gränsen i Joensuutrakten jäm-
fört med Pitkäranta i ryska Karelen. Orterna 
ligger på 100 km avstånd från varandra men 
ligger på var sin sida om gränsen och utgör 
samtidigt två samhällen med fl era decenniers 
skillnad med avseende på hygienen. I Pit-
käranta lever barnen i primitiva förhållanden, 
hushållsvattnet tas i stor utsträckning från 
orenat ytvatten. De otäta husen uppvärms 
med ved, centralvärme saknas (10).

Antibiotikabehandling leder till att tarm-
fl orans bakterier förändras inte bara under 
behandlingen utan även fl era veckor, t.o.m. 
månader sedan den upphört. Därför har även 
antalet antibiotikakurer i barndomen stude-
rats med tanke på uppkomsten av allergiska 
sjukdomar. Det fi nns studier som visar att 
antibiotikakurer i tidig barndom är kopplat till 
en ökad mängd astma (11) och allergier (12). 
Andra studier kan inte påvisa något samband 
mellan antibiotikakurer i tidig spädbarnsålder 
och allergier i lekåldern (13, 14).
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Antroposofi ska studier
Dessa misstankar om att minskad mikrobiell 
stimulering i den tidiga barndomen har ett 
samband med ökad allergifrekvens stimule-
rade till en elegant studie i Sverige. Livsstils-
faktorer som har samband med antroposofi n 
medför bl.a. kost som innehåller laktobaciller, 
låg användning av antibiotika och få vaccina-
tioner. En tvärsnittsstudie gjordes omfattande 
295 barn i Steinerskolor och 380 jämnåriga 
kontrollelever i närliggande skolor i Stock-
holms omgivningar. Barnen i Steinerskolorna 
hade fått färre vaccinationer och hälften så 
ofta antibiotika samt ätit mjölksyrade grön-
saker mycket oftare än kontrollbarnen. Atopi 
mätt med pricktest och specifi ka IgE i blodet 
var klart mindre vanligt bland barnen i Stei-
nerskolorna: oddskvoten var 0,62, (0,43–0,91) 
(15). Dessa resultat har bekräftats i en stor 
epidemiologisk studie på 15 000 skolbarn i 
åldern 5–13 år.  Den genomfördes i Öster-
rike, Tyskland, Schweiz, Nederländerna och 
Sverige för att undersöka om barn som lever 
på bondgård och har kontakt med kreatur 
och barn vars familj lever enligt en antropo-
sofi sk livsstil har färre allergier. Ett detaljerat 

och strukturerat frågeformulär användes för 
insamling av data, och en klinisk undersök-
ning med blodprover och atopisk sensibilise-
ring analyserades för drygt 4 000 barn. Det 
visade sig att speciellt barn som växte upp 
på en bondgård med kreatur men även barn 
som lever antroposofi skt får ett skydd mot 
atopisk sensibilisering och allergiska sjuk-
domar i barndomen (16). Hur vaccinationer 
påverkar allergifrekvensen har debatterats på 
senare tid. Det fi nns några studier där man 
har kunnat påvisa en mindre risk för astma 
och allergier hos barn som vaccinerats, men 
studierna är små och inte så väl designade 
(17). Däremot har inga studier kunnat påvisa 
ett ökat samband mellan vaccinationer och 
allergier, vilket är viktigt för att upprätthålla 
en hög vaccinationsfrekvens.

Probiotika i tarmfl oran 
På senare år har betydelsen av kroppens egna 
bakterier i tarmfl oran uppmärksammats ef-
tersom de stimulerar tarmens immunsystem, 
som är kroppens största immunologiska enhet 
och spelar en viktig roll för utvecklingen av 
människans immunförsvar. Det har kunnat 

Figur 1. 
Mikrobkontakter i barndomen har ett samband med färre allergier senare, bild tagen av författaren.
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påvisas att möss som lever i en mikrobfri 
miljö inte utvecklar oral tolerans mot födo-
ämnesproteiner. När mikrobinvasion tillåts, 
utvecklar mössen förmågan att bygga upp 
tolerans mot födoämnesprotein. Denna rege-
neration var möjlig endast i neonatalperioden, 
inte hos äldre möss (18). Tarmen koloniseras 
mycket snabbare i länder med lägre hygien än 
i våra västländer med uppskruvad hygien. Till 
exempel barn i Pakistan har en mycket snab-
bare och bredare bakterieinvasion av E.coli än 
barn i Sverige. Men det fi nns också skillnader 
i tarmfl oran mellan barn med och utan allergi. 
I en prospektiv studie på svenska och estniska 
barn kunde det påvisas att barn under 2 år 
som senare utvecklade allergier hade mindre 
bifi dobakterier men fl er klostridiebakterier 
och stafylokocker i sin avföring jämfört med 
barn som inte senare utvecklade allergi. Detta 
kunde ses redan innan barnens allergi utveck-
lats. Resultaten var likadana i två samhällen 
med olika levnadsstandard, vilket visar att 
tarmfl oran spelar en roll för uppkomsten av 
allergier (19). I en fi nländsk studie har detta 
också kunnat bekräftas (20).

Vi behöver alltså mikrobiella kontakter i 
tillräcklig omfattning för att immunförsvaret 
skall utvecklas normalt och balanserat och 
inte ge upphov till allergier. Det fi nns mycket 
harmlösa bakterier, bl.a. lactobaciller, och 
olika maskar som har levt i harmoni med 
människan i årtusenden. Dessa kontakter 
har kanske skyddat oss ifrån uppkomsten av 
allergier och även autoimmuna sjukdomar, 
något som även ökat i takt med minskningen 
av infektioner och mikrobkontakter. En över-
driven hygien tycks öka risken för allergier. 
Vilka bakterier som är gynnsamma vet vi inte 
än. Det fi nns nämligen även risker med mik-
robkontakter. Opastöriserad mjölk som visat 
sig skydda mot allergier kan även innehålla 
salmonella, listeria, enterohemorragisk E. 
coli (EHEC) och campylobakterier som är 
potentiella risker. Men när immunsystemet 
inte har tillräckligt med infektioner att mot-
arbeta, reagerar det på ovidkommande agens, 
som pollen.

Preventionsmöjligheter 
samt behandling av allergier
Dessa resultat har stimulerat till tanken på 
primärprevention av allergier med probiotika. 
Den första och hittills enda preventionsstudien 
med probiotika som blivit klar, kommer från 
Finland. I allergiriskfamiljer tog 144 gravida 

kvinnor i en dubbelblind studie lactobacillus 
GG under den sista graviditetsmånaden, och 
efter förlossningen använde mammorna (så 
länge de ammade) eller barnen samma pre-
parat under en period på 6 månader. Utveck-
lingen av atopiskt eksem utvärderades vid 2 
års ålder. Det visade sig att bland de barn som 
fi ck lactobaciller var atopiskt eksem hälften 
så vanligt jämfört med de barn som hade fått 
placebo (21). Denna fördelaktiga minskning 
av eksem ser ut att vara bestående upp till 4 
års ålder (22). Flera probiotikastudier är på 
gång runtom i världen, och resultaten har 
stor betydelse för hur primärpreventionen 
av allergier med bakterier eller bakteriepro-
dukter kommer att se ut i framtiden och vad 
forskningen fokuserar på.

När det gäller behandlingen av allergier har 
probiotiska bakterier i fl era studier visat sig 
ge en lindring av atopiskt eksem speciellt hos 
barn som är atopiker, d.v.s. vid pricktest eller i 
blodprover har visat sig ha utvecklat specifi ka 
IgE-antikroppar mot födoämnen eller pollen. 
Effekten måste dock benämnas som moderat, 
och även studier där effekt saknas, har nyli-
gen publicerats. Valet av probiotika kan vara 
viktigt, vilket kan förklara skillnaderna i effekt 
i de olika studierna (23, 24). Immunologiska 
reaktioner som motverkar det allergiska har 
påvisats, bl.a. en ökad produktion av Th1-
cytokinet IFN-γ (T helper lymfocyt interferon 
gamma)och produkter av reglerande T-cel-
ler, bl.a. IL-10 (interleukin). Även en lindrig 
systemisk infl ammationsreaktion mätt med 
sensitivt CRP har kunnat påvisas (25–29). 
Om dessa immunologiska förändringar i det 
långa loppet visar sig tillräckliga återstår att 
se. Inga allvarliga biverkningar har uppkom-
mit vid användning av probiotika, vilket är 
mycket viktigt för den framtida användningen 
av dessa. 

Trots att allergierna har ökat kraftigt de 
senaste decennierna, ser det ljusare ut inom 
allergisektorn. Kunskaperna, undersöknings-
metoderna samt behandlingen av de allergiska 
sjukdomarna astma, allergisk snuva, födo-
ämnesallergi och atopiskt eksem har blivit 
mycket bättre. Astma upptäcks i ett tidigare 
skede med sofi stikerade och mer exakta diag-
nostiseringsmetoder såsom oscillometrisk un-
dersökning och utandningsluftens kväveoxid-
halt. Behandlingen kan därmed påbörjas tidigt 
och ges rätt patienter. Effektivare mediciner 
med färre biverkningar fi nns nu att tillgå vid 
behandlingen av astma och allergisk snuva. 
Trots att astma har blivit mycket vanligare, är 
sjukdomsfallen lindrigare än tidigare. Livskva-
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liteten är mycket bättre. Behandlingen med 
hyposensibilisering vid allergisk snuva har 
blivit effektivare med renare allergenpreparat 
än tidigare. Snart börjar vi även i Finland 
använda sublingual hyposensibilisering i ta-
blettform i takt med att forskningsresultaten 
uppvisar bättre resultat än tidigare. Då kan vi 
minska de otrevliga och för barn skrämmande 
injektionerna. Födoämnesallergi diagnosti-
seras nuförtiden med enhetligare kriterier, 
vilket har lett till att specialdieter föreskrivs i 
mindre utsträckning. Uppföljningen av barnen 
samt regelbunden kontroll av födoämnen som 
barnet reagerat på görs så, att allt färre barn 
står på föråldrade dieter, något som i vissa fall 
äventyrar deras uppväxt, försvårar familjens 
matlagning samt belastar samhället via spe-
cialdieter på daghem och i skolor. Atopiskt 
eksem utreds bättre och behandlingen är 
effektivare p.g.a. bättre vård-instruktioner. 
Nya, kosmetiskt mer tilltalande mjukgörande 
bassalvor och kortisonsalvor fi nns att tillgå, 
och nya alternativ till kortisonsalvorna, de 
s.k. immunomodulatorerna takrolimus och 
pimekrolimus, har nyligen börjat användas. 
Den moderna allergiforskningen håller hög 
standard, och multidisciplinärt samarbete 
emellan epidemiologer, immunologer, bas-
forskning samt kliniska allergiforskare har 
visat sig vara fruktbart. Sammanfattningsvis 
har förhållningssättet till allergier förändrats 
drastiskt de senaste åren baserat på nya 
forskningsrön. 

Primärprevention av allergiska sjukdomar 
har misslyckats. Tidigare förespråkades und-
vikande av s.k. allergiriskfödoämnen, bl.a. ci-
trusfrukter, fi sk, ägg i 1–2 års tid för spädbarn. 
Men listorna var långa och föräldrarna följde 
dessa längre än det var avsett. Det är faktiskt 
inte ovanligt ännu i dessa dagar att vi i skolan 
stöter på barn som aldrig vågat eller kommit 
sig för att prova fi sk. Kostråden baserades inte 
på solid vetenskaplig forskning, och den nyare 
allergiforskningen har visat att undvikande är 
utan betydelse för allergiprevention vare sig 
detta gäller under själva graviditeten, under 
amningen eller under barndomen. Tvärtom 
medför all slags specialdieter en risk för väx-
ande barn. Dessa onödiga dieter har slopats.

Amningen är också kontroversiell när det 
gäller uppkomsten av allergiska sjukdomar. 
Tidigare studier visade att amningen ger ett 
klart skydd mot allergier (30–32). En multidis-
ciplinär grupp av nordiska forskare gjorde en 
litteraturöversikt gällande sambandet mellan 
amning och uppkomsten av allergier. Av sam-

manlagt 4 323 granskade artiklar publicerade 
1966-2001 uppfyllde 132 strikta krav på 
exponeringsdata och uppmätt hälsoeffekt (al-
lergi).  Sammanfattningsvis kunde konstateras 
att exklusiv amning minskar risken för astma 
och att denna effekt ökar fram till 4 månaders 
amning. Effekten ser ut att bestå upp till 10 
års ålder. Effekten var kraftigare hos barn i 
allergiriskfamiljer (33). Nyligen visade också 
en australiensisk studie att amning medför 
en minskad risk för allergier (34). Däremot 
påvisades nyligen i tre studier från Tyskland 
och USA att amning ökar risken för allergisk 
sjukdom (35–37). Skillnaderna i resultat kan 
bero på mödrarnas diet i olika länder, vilket 
återspeglas i modersmjölkens n6/n3-fettsyre-
halt. En skyddseffekt har kopplats ihop med 
en lägre n6/n3-fettsyrekvot (38). Konsum-
tionen av omega-3 fettsyror har minskat, och 
konsumtionen av växtbaserade oljeprodukter 
innehållande mycket omega-6 fettsyror har 
ökat. Omega-3 fettsyror, som speciellt fet fi sk 
innehåller, anses ha en antiinfl ammatorisk 
effekt jämfört med omega-6 fettsyror som 
är proinfl ammatoriska. En stor prospektiv 
födelsekohortstudie på drygt 4 000 nyfödda 
barn genomfördes i Sverige, där fi skkonsum-
tionen och atopiska sjukdomar registrerades 
med frågeformulär samt klinisk undersökning 
vid 4 års ålder. Det visade sig att de barn som 
fi ck mycket fi sk före 1 års ålder hade signifi -
kant färre allergier, speciellt allergisk snuva. 
Sensibilisering mot fi sk var sällsynt, endast 
18 av 2 614 (0,7 procent) vid 4 års ålder rea-
gerade mot fi sk (39). Bannlysningen av fi sk 
med tanke på uppkomsten av allergier bör 
upphöra. I många andra länder ges A- och D-
vitaminpreparat för att förhindra vitaminbrist. 
I Sverige ges dessa från 2 veckors ålder upp 
till 5 års ålder antingen i vattenlösning eller 
i jordnötsolja, som innehåller små mängder 
omega-3 fettsyror. De barn som fått oljeba-
serade vitamintillägg hade mindre risk att 
insjukna i astma och födoämnesallergi vid 4 
års ålder än de barn som fi ck sina vitaminer i 
vattenlösning (40). Kostens innehåll av vissa 
fettsyror kan alltså påverka uppkomsten av 
allergiska sjukdomar.

Hos prematura barn ökade amning risken 
för allergi (41). I en färsk fi nländsk studie 
skyddade amning atopiska föräldrars barn 
från att insjukna i allergi men ökade allergi-
risken hos de barn vars föräldrar inte var 
atopiska (42). Modersmjölkens immunolo-
giska komposition är individuell och kan 
förklara diskrepansen i dessa resultat. Men 
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problemet ligger bl.a. i forskningsmetodiken. 
Det går inte att randomisera amning eller icke-
amning, inte heller kan en dubbelblind studie 
genomföras. Dessutom tenderar mödrar i 
allergiriskfamiljer samt mödrar vars barn får 
tidiga eksemsymtom att amma längre, vilket 
förvränger resultaten. I de fl esta studier har 
detta inte stratifi erats. Upp till 40 procent 
av de barn som föds i dag insjuknar i allergi 
under sitt liv, och hos de barn vars föräldrar 
är allergiska är andelen ännu större. Amning 
påverkar inte markant denna utveckling även 
om ett visst skydd mot allergier sannolikt upp-
står hos många barn. När vi på rådgivnings-
byråer och i medierna går ut i alltför positiva 
ordalag om den allergipreventiva effekten av 
amning riskerar vi att skuldbelägga mödrar 
som inte lyckas amma och att möta besvikna 
föräldrar vars barn trots amning insjuknat i 
allergi. Amningen medför dock andra posi-
tiva hälsoeffekter. Modersmjölken är barnets 
bästa föda under spädbarnsåret förutsatt att 
barnet får fast tilläggskost individuellt från 
4–6 månaders ålder. 

Finländska barn utsätts mycket för passiv 
tobaksrökning. Enligt en undersökning rökte 
var sjunde kvinna under graviditeten år 1997. 
Passiv tobaksrökning påverkar barnens hälsa i 
många avseenden. Att bli utsatt för tobaksrök 
under graviditeten och amningstiden ökar 
risken för astma och försämrar lungfunktio-
nen hos barnet redan i spädbarnsåldern men 
även senare i skolåldern. Hyperreaktiviteten 
i bronkerna ökar även. Enligt fl era studier är 
astmarisken 1,5–2 gånger förhöjd vid passiv 
exponering för tobaksrök. Amning kan i viss 
mån motverka dessa negativa effekter på and-
ningsvägarna (43, 44). Tobaksrök påverkar 
inte bara astmafrekvensen utan också risken 
för plötslig spädbarnsdöd och infektionssjuk-
domar i andningsvägarna. Det är sannolikt att 
den största sammantagna effekten på barns 
hälsa kunde åstadkommas med att barn i 
mindre utsträckning utsätts för tobaksrök. 

Från undvikande av allergener, vilket inte 
har lett till någon minskning av allergierna 
har allergipreventionsparadigmet skiftat till 
aktiv induktion av tolerans för mikrober eller 
mikrobprodukter samt allergener. Från kon-
ventionell hyposensibilisering mot pollen och 
djurallergen utvidgas denna till hyposensibili-
sering mot mjölk för skolbarn som fortfarande 
reagerar med kraftiga allmänreaktioner mot 
mjölk på många ställen runtom i Europa. Den 
första större studien publicerades i Italien för 
två år sedan och resultaten verkar mycket 

lovande (45). Även på Hud- och allergisjuk-
huset har vi startat med ”mjölkhypo”, men 
behandlingen är i utvecklingsstadiet och bör 
inte praktiseras allmänt förrän den utvärde-
rats noggrant.

Småbarn utforskar sin omgivning med mun-
nen i den orala utvecklingsfasen, och då får de 
även i sig olika mikrober som fi nns i miljön 
både ute i naturen och inomhus. Troligtvis 
bidrar detta till utvecklingen av ett normalt 
immunförsvar som reagerar ändamålsenligt 
på både mikrober och allergen i omgivningen. 
Kanske vi inte så mycket skall förhindra barn 
från att utforska sin närmiljö på detta sätt.

Spädbarn har olika temperament, somliga 
sover bra redan tidigt i livet och är lugna 
till naturen, medan andra barn har svårt att 
fi nna en sömnrytm och är lättirriterade och 
gråter mycket. Vissa av dessa barn kan ha en 
födoämnesallergi, men det mesta beror inte 
på allergier. Som sakkunniga får vi inte vara 
med om att medikalisera vanliga företeelser 
i barnets uppväxt. Föräldrarna behöver stöd 
och sunt förnuft även från läkare. Då barnet 
lär känna nya födoämnen i 4–5 månaders ål-
dern borde vi lära föräldrarna att inte reagera 
på smärre hudrodnader, utslag, eksem eller 
avföringsförändringar. 

Vi har dock fortfarande barn med besvärliga 
allergier som kan ge livshotande reaktioner 
på födoämnen eller barn som reagerar häftigt 
på pollen eller djurdamm med astma och 
allergisk snuva. Dessa barn måste undersökas 
väl och erhålla den bästa allergibehandling 
som finns att tillgå. Föräldrarna behöver 
stöd vid dessa kroniska sjukdomar där även 
undvikande av t.ex. damm från djur med päls 
är en viktig del av behandlingen. Eftersom 
allergikerna börjar vara en majoritet i samhäl-
let kan vi inte förhålla oss till preventionen 
och behandlingen av allergier på samma sätt 
som för 30 år sedan då allergikerna var få.

Vilka råd kan ges idag?
Primärpreventionen av dagens allergier inne-
håller inte så mycket råd, emedan de fl esta 
dementerats. Undvikande av tobaksrökning 
minskar risken för astma. Amning upp till 4 
månaders ålder minskar till en viss grad risken 
för allergier hos många barn, närmast i famil-
jer med allergier. Ingen diet skall föreskrivas 
modern under graviditeten eller amningen 
eller barnet under de första åren, eftersom 
man inte har kunnat visa att det minskar 
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risken för allergier. Om allergirisken är stor 
i familjen, lönar det sig att vänta tills barnet 
är två år gammalt för att se om det utvecklar 
allergi förrän anskaffning av ett djur med päls. 
Det är för tidigt att uttala sig med pondus om 
tillförsel av mikrobpreparat, som laktobacil-
ler eller fettsyror, för att minska risken för 
allergier, men detta undersöks ivrigt, och de 
närmsta åren får vi svar på dessa frågor.

MD Mikael Kuitunen
HUCS Hud- och allergisjukhuset
PB 160
00029 HNS
mikael.kuitunen@hus.fi 
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