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debatt och brev

Missvisande rubrik om kvalsterallergiprevention
I Läkartidningen 39/2006 (sidan 2842)
redogör Catarina Almqvist för en pri-
märpreventionsstudie som genomförts
vid Woolcock Institute of Medical Re-
search i Australien. Resultatet visar att
primärpreventiva åtgärder såsom kvals-
terallergenreduktion och kostinterven-
tion inte förebyggde förekomsten av ast-
ma och allergi hos högriskbarn. 

Rubriken anger: »Kostintervention
och kvalsterreduktion utan effekt vid
astma och allergi hos barn« (originalru-
briken är »Prevention of asthma during
the first 5 years of life: A randomized
controlled trial«). Rubriken antyder att
kvalsterreduktion inte är effektiv som
sekundärprevention, trots att studien
undersökte primärprevention. En kor-
rekt rubrik vore: »Kostintervention och
kvalsterreduktion förebygger inte astma
och allergi hos högriskbarn i Australien«. 

Det är viktigt att hålla isär primär och
sekundär prevention. Precis som för pri-
märprevention vid pälsdjursallergi visar
primärpreventiva studier vid kvalsteral-
lergi motstridiga resultat [1, 2]. För den
redan sensibiliserade är minskad aller-
genexponering en viktig del i behand-
lingen, dvs sekundärprevention [3, 4].  

Kvalsterallergenmängderna i Sydney är
flerfaldigt högre än i Sverige. Nivåer
över 2 lg/g innebär en ökad risk för sen-
sibilisering [5]. Trots att man vidtog
preventiva åtgärder var ändå kvalster-
allergennivån i den aktiva gruppen i stu-
dien 6 till 7 lg/g damm, dvs långt över
den nivå som innebär risk för sensibili-
sering. Författarna påpekar också att en
möjlig orsak till det negativa resultatet
kan vara att allergenreduktionen inte
var tillräckligt stor. De refererar till en
engelsk studie där nivån i den aktiva
gruppen var 0,2 lg/g. I en tysk studie låg
nivån på 0,2 lg/g i den aktiva gruppen
[6] och i en svensk studie <0,5 lg/g [7]. 

Kvalsterallergensensibilisering och
astmasymtom har setts även efter expo-
nering med lägre allergennivå än 2 lg/g
damm [8]. Professor Ann Woolcock vid
Woolcock Institute of Medical Research
uppgav redan 1994 på ett möte på Karo-
linska sjukhuset att det över huvud taget
var mycket svårt att genomföra kontrol-
lerade kvalsterstudier i Australien efter-
som man inte kunde åstadkomma till-
räckligt låga allergennivåer i testgrup-
pen. 
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Replik:

Kvalsterreduktion utan preventiv effekt 
Dr Rafael Ferrándiz poängterar helt rik-
tigt att det är viktigt att hålla isär primär-
prevention och sekundärprevention.
Den australiensiska studien (Childhood
Asthma Prevention Study, CAPS) [1], re-
fererad i LT 39/2006, syftade till att un-
dersöka den primärpreventiva effekten
av kostintervention och kvalsterreduk-
tion på astma och allergi hos barn. 

Det är möjligt att skillnaden mellan
primär och sekundär prevention hade
förtydligats med en annan rubrik på
mitt inlägg. Faktum är dock att även ef-
fekten av sekundärprevention i form av
kvalsterreduktion med enbart madrass-
skydd också har tveksam effekt på
etablerad astma [2] och rinit [3] i stora
randomiserade interventionsstudier. 

Dr Ferrándiz påpekar också att nivåerna
av kvalsterallergen är avsevärt högre i
Sydney än i Sverige. Det är dock i miljöer
med mycket höga kvalsterhalter som
man skulle kunna se en effekt av inter-
vention. I interventionsstudier på kvals-
terreduktion i Holland [4] och England
[5], där kontrollgrupperna exponerats
för kvalsterallergen i nivåer liknande
dem vi har i Sverige, har man heller inte
kunnat uppnå någon prevention av ast-
ma eller allergi. Det är snarare så att
kvalsterreduktion förefaller ge en ökad
risk för sensibilisering [5] och eksem [1].
Detta visar också att det inte finns några
belägg för att försöka uppnå kvalsterhal-
ter lägre än den tidigare arbiträrt angiv-
na nivån 2 lg/g.  

Det är intressant att dr Ferrándiz hörde
Ann Woolcock tala om kvalsterreduk-
tion i Stockholm för 12 år sedan, efter-
som hon är en av initiativtagarna till

CAPS-studien i Sydney. Ifall professor
Woolcock fortfarande vore i livet skulle
hon säkert, liksom övriga studieansvari-
ga, respektera resultatet att primärpre-
vention, i form av kvalsterreduktion,
inte har någon effekt på utveckling av
astma och allergi, och se till att detta
återspeglades i klinisk praktik. 

Vi måste se detta som en ny plattform
att stå på och ta tillfället i akt att forma
nya frågeställningar och hypoteser kring
orsakerna till den ökande förekomsten
och möjliga preventionen av astma och
allergier. 
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