
❙ ❙ Huruvida en katt eller en hund i hemmet under de tidiga
barnaåren medför en ökad eller minskad risk för allergisk
sjukdom senare i livet har debatterats livligt i vetenskaplig lit-
teratur, på möten och i medier. Åsikterna går isär, och från
studier publicerade i välrenommerade vetenskapliga tidskrif-
ter under de senaste åren går det att få stöd för vilken stånd-
punkt som helst: tidig kattexponering ökar [1] eller minskar
[2] risken för sensibilisering; hundexponering minskar [3] el-
ler har ingen effekt [4] på sensibilisering. Likaså har det rap-
porterats att astma har ett negativt [3] eller positivt [5] sam-
band med hundexponering, och kattexponering har föresla-
gits antingen öka [6] eller minska [7] risken för astma, särskilt
hos barn med allergisk ärftlighet. 

Den komplicerade bilden kring tidig pälsdjursexponering
kan delvis bero på olika studiedesign, definition av expone-
ring och utfall, eller urvalsmekanismer för pälsdjurskontakt.
Dessutom är allergen från katt och hund luftburet och före-
kommer i all offentlig miljö, vilket kan påverka risken för
sensibilisering hos predisponerade individer oavsett päls-
djursinnehav [8, 9]. Mindre kontroversiellt är att pälsdjurs-
exponering hos redan sensibiliserade individer med astma
riskerar att förvärra symtomen [10-12]. 

Vi kommer här att belysa metodologiska aspekter på or-
sakssambandet mellan tidig pälsdjursexponering och aller-
gisk sjukdom i epidemiologiska studier, med syfte att söka
illustrera hur och varför olika studieresultat kan skilja sig åt.
Resonemanget har tidigare presenterats som del av en dok-
torsavhandling vid Karolinska institutet [13], och liknande
tankegångar har nyligen rapporterats i en utförlig översikts-
artikel [14].  

Exponering
För att kunna belysa ett orsakssamband mellan tidig expone-
ring för katt eller hund och senare allergisk sjukdom är det gi-
vetvis av stor vikt att man noga definierar vad man menar med
exponering respektive utfall. Detta är dock inte lätt. Expone-
ring kan mätas som katt- eller hundinnehav, men man ska då
vara medveten om att pälsdjursinnehav ofta skiljer sig mellan

familjer med och utan ärftlighet för allergisk sjukdom [15-
17]. Exponering kan också skattas i uppmätta allergennivåer
i hemmet, men katt- och hundallergen är till stor del luftburet
och motsvarar inte säkert nivåerna funna i damm [18]. Det är
betydligt mer tidsödande och komplicerat att samla in luftbu-
ret än dammburet allergen i stora epidemiologiska studier,
varför allergennivåer i damm ofta blir approximationer för
den faktiska exponeringen. Bilden kompliceras ytterligare av
att allergen finns överallt i samhället och att barn utanför
hemmet kan exponeras för allergennivåer betydligt högre än
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Omdebatterat samband mellan tidig
pälsdjurskontakt och risk för allergi

Sammanfattat

Sambandet mellan tidig pälsdjurskontakt och risk för
astma eller allergi är omdebatterat. 

Mått på exponering och utfall, studiedesign och sys-
tematiska fel samt urvalsmekanismer för pälsdjurs-
innehav skiljer sig åt mellan olika undersökningar,
vilket försvårar tolkningen. 

Det finns i nuläget inte vetenskapligt underlag vare
sig för att råda småbarnsfamiljer att skaffa pälsdjur
eller för att göra sig av med befintligt pälsdjur för att
förebygga astma eller allergi hos barn. Däremot kan
pälsdjursexponering hos redan sensibiliserade indi-
vider med astma och andra luftvägsbesvär förvärra
symtomen, varför minskad exponering är en viktig
del av deras behandling.

Ett samarbete mellan flera prospektiva studier kan
vara ett sätt att komma närmare verkliga orsakssam-
band, vilket är av särskild vikt för barn med ärftlighet
för allergisk sjukdom.
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i hem utan pälsdjur. Barn med ärftlighet för allergisk sjukdom
och som undviker pälsdjur av olika skäl blir därmed ändå ex-
ponerade för allergennivåer tillräckligt höga för att kunna or-
saka sensibilisering eller astmasjukdom, vilket i sin tur riske-
rar att förvränga sambandsanalysen. Genom att identifiera
barn utan pälsdjur hemma som inte heller rapporterar nära
kontakt med katt eller hund utanför hemmet torde det ändå
vara möjligt att identifiera en lågt exponerad referensgrupp.
Utspädningseffekter i form av svagare observerade samband
än de sanna föreligger i de flesta epidemiologiska studier på
grund av bristande precision i exponeringsinformationen, till
exempel genom svårigheter att i detalj mäta exponeringen
över tid. 

Utfall
När det gäller utfall vid allergisk sjukdom har vissa studier
rapporterat orsakssambandet mellan djurexponering och ris-
ken för astma, andra för sensibilisering. Kriterierna för astma
varierar mellan olika epidemiologiska studier; en del använ-
der sig av rapporterade perioder av pipande, väsande andning
eller nattlig hosta, andra av läkardiagnostiserad astma, vilket
speglar att astma kan ta sig många symtomuttryck, ha många
olika orsaker och svara olika på behandling. Detta kan vara
en orsak till varierande studieresultat [19]. Allergisk sensibi-
lisering är lättare att studera, eftersom den kan mätas objek-
tivt, men definieras ändå olika i olika forskargrupper: med to-
tal-IgE, Phadiatop, allergen-specifikt IgE eller pricktest. Man
måste komma ihåg att utfallen astma och sensibilisering inte
är ekvivalenta och att astma inte behöver vara uttryck för
allergisk sjukdom. Exempelvis fann vi i BAMSE-studien
(Barn Allergi Miljö i Stockholm – en Epidemiologisk studie),
en prospektiv födelsekohortstudie inkluderande drygt 4 000
barn varav 2 573 medgav blodprov vid fyra års ålder, att katt-

exponering vid födelsen (hemma eller hos nära släkting) gav
en ökad risk för sensibilisering mot katt men inte för astma
vid fyra års ålder, medan hundexponering gav en minskad
risk för astma och generell sensibilisering [1]. 

Det är särskilt intressant att studera ett möjligt orsaks-
samband mellan allergenexponering och allergisk astma, det
vill säga astma kombinerat med sensibilisering. Emellertid
kan det dröja innan små barn serokonverterar, och grupper-
na kan därför bli för små vid alltför korta uppföljningstider
för att erhålla tillräcklig statistisk precision. Exempelvis var
bara en tredjedel av de 197 barnen med astma sensibilisera-
de vid fyra års ålder i BAMSE-studien. Detta speglar sanno-
likt att många av dessa barn fortfarande har inslag av infek-
tionsastma, så kallad småbarnsastma, och möjligheten att
fånga allergisk astma är rimligtvis större vid senare uppfölj-
ningar. 

Studiedesign
För att kunna undersöka ett orsakssamband mellan expone-
ring (pälsdjursinnehav eller uppmätta allergennivåer) och se-
nare sjukdom (sensibilisering eller astma) behövs en adekvat
studiedesign och ett stort antal individer. Randomiserade
dubbelblinda studier kan anses vara »gold standard«, men
eftersom det är ogörligt att randomisera familjer till katt- el-
ler hundinnehav måste den bästa tänkbara studiedesignen
vara en prospektiv kohortstudie där exponerade och oexpo-
nerade individer följs över tid och utfallet vid en given ålder
jämförs. En prospektiv studie har också möjligheten att sä-
kerställa det tidsmässiga sambandet: exponering föregår ut-
fall. En tvärsnittsstudie kan främst undersöka förekomsten el-
ler frånvaron av exponering och sjukdom vid en given tid-
punkt. Om man i en tvärsnittsstudie samlar in information om
exponering retrospektivt (bakåt i tiden), riskerar man att få
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skeva orsakssamband och därmed oriktiga slutsatser. Dessa
fel kan vara särskilt allvarliga för sjukdomar med lång dura-
tion, till exempel allergi. 

Systematiska fel (bias)
För att kunna värdera huruvida en studie mäter vad den upp-
ger sig mäta (intern validitet), måste man överväga olika fel-
källor. Systematiska fel (bias) brukar indelas i tre kategorier
[20]:
Felklassificering: De metoder som används för undersökning
och klassificering av exponering eller sjukdom är inte tillför-
litliga. »Recall bias« (minnesbias) kan vara ett stort problem,
bland annat i tvärsnittsstudier där exponeringsinformation er-
hålls retrospektivt. Uppgifter om pälsdjursinnehav kan ex-
empelvis påverkas av om man har barn med allergi, med stör-
re tendens att minnas pälsdjursexponering om barnen ut-
vecklat allergi, alternativt att underskatta exponering (med-
vetet eller omedvetet) för att undvika skuldkänslor. 

Selektion: Studiepopulationen är inte representativ för be-
folkningen som den avser att studera, exempelvis vid bortfall
av individer under studiens gång.

»Confounding« (störfaktorer): Resultatet av ett tänkt orsaks-
samband kan bero på förekomsten av en faktor som är asso-
cierad med både exponering och utfall. Vi har exempelvis sett
en samvariation mellan rökning (störfaktor) och pälsdjursin-
nehav hos svenska barnfamiljer, vilket gör det nödvändigt att
kontrollera utfall för rökning i analyser av pälsdjursinnehav
och allergi hos barn.  

Sammanfattningsvis har det tidigare synsättet att exponering
för pälsdjursallergen ger sensibilisering, och att fortsatt ex-
ponering ger astma, alltså blivit alltmer ifrågasatt. Ett nära
samband mellan sensibilisering och astma har bekräftats i
många populationsbaserade studier, medan orsakssambandet
mellan tidig exponering för katt eller hund och påföljande
sensibilisering eller astma är svårt att värdera (Figur 1).

Samtidigt är det i ett kliniskt perspektiv påtagligt att päls-
djursallergi är vanligt vid astma och att direkt eller till och
med indirekt exponering för katt eller hund triggar symtom
hos redan sensibiliserade individer med astma (Figur 1) [6,
10, 11].

Vi har som forskare och kliniker ett ansvar gentemot all-
mänheten att noga sammanväga alla dessa vitt skilda studie-
resultat i samband med information till föräldrar som önskar
undvika att deras barn utvecklar astma eller andra allergiska
sjukdomar. Ämnet är mycket kontroversiellt och nya forsk-
ningsresultat röner många gånger stor massmedial uppmärk-
samhet. I nuläget finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag
för att ge något entydigt primärpreventivt råd till småbarns-
familjer; det finns ingen bevisad skyddseffekt vare sig av att
skaffa pälsdjur eller av att göra sig av med befintligt pälsdjur
för att förebygga astma eller allergi hos barn. Däremot bör gi-
vetvis redan sensibiliserade individer med astma inte ha päls-
djur i bostaden och inte exponeras för pälsdjur utanför hem-
met om detta förvärrar deras symtom [21]. Vad vi behöver för
att komma vidare är välorganiserade studier med adekvat an-
tal individer, väl definierade exponeringar och utfall och goda
statistiska analysmetoder med god kontroll över olika felkäl-
lor. Det är också möjligt att vi bör slå ihop några av de pro-
spektiva studier som redan föreligger för att få ett större antal
barn och bättre statistiskt underlag, särskilt då det gäller barn
med allergi i familjen. Målet måste ändå vara att identifiera
de barn som har störst risk att drabbas av svår allergisk sjuk-
dom eller astma, för att om möjligt finna åtgärder som kan fö-
rebygga eller mildra deras besvär. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Figur 1. Det nära sambandet mellan sensibilisering och astma i
många  populationsbaserade studier (a) har lett till uppfattning-
en att exponering för pälsdjursallergen ger upphov till sensibili-
sering och att fortsatt exponering leder till astma. Det finns
dock inget enhetligt orsakssamband mellan tidig pälsdjursex-
ponering och sensibilisering (b) eller astma (c). Detta kan bero
på olika studiedesign, definition av exponering och utfall eller
systematiska fel. Vad vi däremot vet är att pälsdjursexponering
utlöser symtom hos redan sensibiliserade barn med astma (d).
Från: Almqvist C, van Hage-Hamsten M. Cat and dog allergens
– can intervention studies solve their inscrutable riddle? Clin
Exp Allergy 2003;33:1167-70, tryckt med tillstånd från Blackwell
Publishing Ltd. 
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