
Under 1980- och 1990-talen ökade pre-
valensen av astma och allergisk sjukdom,
särskilt hos barn och ungdomar. En utta-
lad skillnad i förekomst av astma mellan
genetiskt identiska populationer i geo-
grafiskt skilda miljöer, exempelvis Öst-
och Västtyskland, gjorde att forskning
kring riskfaktorer i miljö och livsstil sat-
te fart. Exponering för kvalster och dess
allergen är en miljöfaktor som antagits
ha en viktig roll för astma. Sensibilise-
ring för kvalster är starkt associerad med
astma, och det finns exempel på att expo-
nering för höga kvalsterhalter ökar ris-
ken att utveckla astma [1]. 

Kost är en annan faktor som varierar med
livsstil och kultur. Studier i Australien vi-
sade att barn som regelbundet åt fet fisk,
innehållande höga halter fleromättade
omega-3-fettsyror, hade mindre risk att
utveckla bronkiell hyperreaktivitet och
astma [2]. För att testa effekten av att re-
ducera mängden kvalsterallergener och
öka kvoten omega-3/omega-6-fettsyror i
kosten designades en randomiserad,
kontrollerad studie från födelsen till 5
års ålder i Sydney [3]. Syftet var att un-
dersöka om dessa åtgärder kunde före-
bygga förekomsten av astma och aller-
gisk sjukdom och i så fall utgöra grunden
för primärpreventiva råd. Studien an-
vände en faktoriell design, vilket innebär
att de två interventionerna testas sepa-
rat: kvalsterreduktion/dietintervention
-/-, -/+, +/-, +/+. 

Barn med ärftlighet för astma rekryte-
rades från mödravårdscentraler från
september 1997 till november 1999. Ex-
klusionskriterier var katt i hemmet, pre-
maturfödsel (vecka 36 eller tidigare) och
andra sjukdomar. Före födelsen rando-
miserades barnen till kvalsterreduktion
(fysiska och kemiska åtgärder kring sov-

och lekytor) eller kostmodifiering med
kapslar, matlagningsoljor och margarin
med högt innehåll av omega-3 (aktiv
grupp) eller omega-6 (kontrollgrupp). 

Kvalsterintervention initierades från fö-
delsen, och kosttillskott gavs från det att
barnet inte längre ammades fullt, alter-
nativt från 6 månader om barnet fortfa-
rande ammades. Hembesök gjordes var
tredje månad under första levnadsåret
och därefter varje halvår till 5 års ålder.
Ordinationsföljsamhet rapporterades,
och dammprov insamlades från barnens
sängar för analys av kvalsterallergen. Av
de 616 barn som randomiserades under-
söktes 516 (84 procent) vid 5 års ålder.
Symtom från luftvägar och hud efterfrå-
gades i frågeformulär, och barnen ge-
nomgick lungfunktions- och pricktest.
Sambandsanalyser mellan interventio-
nerna och förekomst av astma, eksem
och atopi vid 5 års ålder utfördes.

Kvalsterinterventionen resulterade i
en 61-procentig minskning av mängden
kvalsterallergen (lg/g damm) i barnets
säng men gav ingen skillnad i förekoms-
ten av astma eller atopi (P>0,1). Före-
komsten av eksem var högre i gruppen
med aktiv kvalsterreduktion (26 vs 19
procent; P=0,06). Kvoten av omega-3/
omega-6-fettsyror i plasma var högre i
den aktiva kostgruppen (7,4 vs 5,8; P

<0,0001). Förekomsten av astma, pipan-
de, väsande andning, eksem eller atopi
skilde sig inte åt mellan kostgrupperna
(P>0,1). Sammanfattningsvis förefaller
reducering av kvalsterexponering eller
förändring av intag av fleromättade fett-
syror i kosten under de första fem åren
inte vara effektiva för prevention av ast-
ma och allergisk sjukdom hos barn med
ärftlighet för astma. 

Tidigare studier av kvalsterreduktion har
kommit till liknande slutsatser [4-6],
men detta är den första randomiserade
studien av effekten av modifiering av
fettsyrorna i kosten. Den visar på vikten
av att noga överväga primärpreventiva
råd innan de tas i bruk i klinisk vardag.
Även möjliga interaktioner mellan arv
och miljö bör beaktas. 

Ytterligare forskning behövs för att ut-
röna om andra interventioner kan re-
kommenderas för att förebygga astma
och allergisk sjukdom.  
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Kostintervention och kvalsterreduktion 
utan effekt vid astma och allergi hos små barn

Att kraftig övervikt/fetma,
med kroppsmasseindex
(BMI) över 30, är associerat
med ökad mortalitet är väl
känt sedan tidigare. Lika

grundligt studerad är emellertid inte
korrelationen mellan mortalitet och
övervikt vid ett BMI mellan 25 och 30. 

Nu visar amerikanska forskare i en stu-
die som presenteras i New England Jour-
nal of Medicine att även ett BMI mellan
25 och 30 ökar risken för död. Forskarna

har i en kohortstudie tagit del av hälsoin-
formation från den amerikanska hälso-
myndigheten National Institutes of 
Health (NIH). Sammantaget rör det sig
om data från 527 000 amerikanska män
och kvinnor som var 50–71 år gamla då
studien drog igång 1995–1996. 

Dessa individer följdes sedan under tio
års tid. Efter det att forskarna rensat för
faktorer som kön, ålder, utbildningssta-
tus, etnisk tillhörighet och rökning visa-
de det sig att individer med ett BMI mel-

lan 25 och 30 löpte ökad risk att dö. Detta
gällde även helt friska individer som inte
rökte eller som inte hade rökt tidigare. 

Forskarna konstaterar att även måttlig
övervikt hos medelålders individer alltså
är associerad med en ökad risk att dö.
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Även måttlig övervikt ökar risken att dö

»… detta är den första rando-
miserade studien av effekten
av modifiering av fettsyrorna i
kosten. Den visar på vikten av
att noga överväga primärpre-
ventiva råd innan de tas i bruk
i klinisk vardag.«


