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Allergi og allergiske sykdommer
Kan det forebygges ?

Knut Øymar
Overlege, Barne- og ungdomsklinikken, Stavanger Universitetssjukehus

Professor, Klinisk Institutt 2, UiB

Forebygging av allergi og 
allergiske sykdommer

Tidlig barndom legger grunnlag for hele livet
Start intrauterint - ?

Men også senere eksponeringer kan ha betydning

Folkehelsemeldingen.regjeringen.no
- allergi og astma

Finland

Allergi - atopi

• Allergi
• Hypersensitivitet via immunologiske mekanismer

• Atopi
• Arvelig tendens til å produsere IgE antistoff som respons på 

lav dose allergener, vanligvis protein
• Trenger ikke ha symptomer på allergi

• IgE mediert (atopisk) allergi
• En klinisk allergi med vist IgE mekanisme

Hypersensitivitet

Allergi
Ikke-allergisk 
hypersensitivitet
(intoleranse)

IgE-mediert Ikke IgE mediert allergi

Atopisk
Bi og veps



19.11.2020

2

Atopi versus andre mekanismer

• Atopisk astma
• Atopisk eksem
• Allergisk rinitt

• Urticaria
• Matvareallergi, IgE-

mediert

• Ikke atopisk astma
• Ikke atopisk eksem
• Annen rinitt

(vasomotorisk)
• Urticaria
• Annen matvareallergi og 

intoleranse

Ulike risikofaktorer

Ulike risikofaktorer for ….. 

• Allergisk sensibilisering –
• Klinisk IgE-mediert allergi
• Allergisk rinitt

• Klinisk markør på IgE mediert allergi

• Astma
• Heterogen «tilstand»; mange fenotyper
• Atopisk – ikke atopisk

• Atopisk dermatitt
• Delvis assosiert med atopi

Den atopiske marsj Systemisk inflammatorisk
prosess med en eller flere 

lokale manifestasjoner

Forebygging allergi

Primær forebygging
• Forebygge allergisk sensibilisering

Sekundær forebygging
• Forebygge utvikling til sykdom

• Forebygge klinisk allergi
• Forebygge astma hos atopikere

Tertiær forebygging
• Forebygge morbiditet pga atopisk sykdom
• Eks forebyggende behandling ved astma

Sensibilisering Forverring - symptomerSykdom/allergi

Intervensjon

Innhold…

• Øker forekomsten av allergi og astma ?

• Hva er assosiert med endring av forekomsten av 
allergi og astma ?

• Hva er risikofaktorer / årsak til økning av allergi og 
astma ?

• Hvilke tiltak kan gi reduksjon i forekomst
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Myter – gammel kunnskap?

Hva vet vi ?

«Det tar 20 år å avlive en myte»

Ydmykhet i forhold til «sannhet»
Betydelig dokumentasjon før offisielle råd

Eksempel: introduksjon av fast føde til spebarn

Forekomst atopisk sykdom - Nordland
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Forekomst av astma i Norge
Livstids astmaprevalens:
• 1948: 0,4%
• 1954: 1,77%
• 1978: 2,5%

• 1981: 3,1% (Oslo)
• 1993: 8% (Oslo)
• 1994: 9,3% (Oslo)
• 2004: 20,2% (Oslo)

1 million allergikere
I Norge er det vel 1 million personer som er 
mer eller mindre allergisk mot forskjellige 
pollentyper. 

Norges Astma og Allergiforbund

Øker astma og allergi fortsatt?

• Allergi (IgE-mediert)
• Flater ut der forekomsten er høy, begynnende nedgang ?
• Øker mange steder der forekomsten har vært lav… 
• Kan øke betydelig på kort tid

• Astma
• Øker parallelt med allergi der det øker
• Øker av andre årsaker der forekomsten har vært lav
• Flater ut, faller (?) der forekomsten har vært høy
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Studier som ligger til grunn…..

• Observasjonsstudier
• Assosiasjoner - regresjonsanalyser
• OR (95 % konfidensintervall)
• OR 1,2 (1.01 – 1.4)
• Konfoundere – effektforveksler
• Univariat analyse – justerte analyser
• Rest-konfounding

• Intervensjon
• Randomisert – kontrollert (blind)
• Kan ofte(st) ikke gjøres

Risiko for ikke-allergisk / ikke-atopisk lungesykdom

Diesel - Nox

Innercity asthma

Intrauterin vekst

Hvorfor har forekomsten av allergi og 
allergisk sykdom økt ?

Allergikere

Vestlig livsstil

Finnland
Russland

Karelen

Forekomst av allergi mot gress og bjørk i Karelen – finsk og russisk side
Forekomst etter fødselsår

Laatikainen Allergy 2011

Forurensing - Innemiljø
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Infeksjoner forebyggende ?

• Fordel med eldre søsken
• Fordel med flere tidlige infeksjoner
• Alvorlige infeksjoner

Strachan 1999

Oppvekst på gård

• Dose-respons
• Økt mikrobiell 

stimulering ? 
• Økt kontakt med 

dyreallergen ?
• Kostfaktorer ?

beskytter mot allergiutvikling

By - land

• Oppvekst gård –
• Vedvarende allergiforebyggende effekt gjennom hele 

livet

• Å bo på gård har beskyttende effekt også hos voksne
• Økende grad av urbanisering –

• økende forekomst av allergisk rhinitt

Melsom T, et al
Thorax; juni 2001

Ku innendørs om natten:

beskytter mot astma

OR: 0.2 (0.1-0.5)

Nepal

Atopy and allergic respiratory disease in rural Poland before and after accession to the European Union

• Område mot Tsjekkia

• På 10 år betydelig reduksjon i kontakt med store 
husdyr (pga EU-reguleringer / muligheter)

• Samtidig økning i allergi fra 7% - 20%

Sozansa B JACI 2014
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Flere søsken
Mer antibiotika
Keisersnitt
Dyrekontakt/gård
++++

? Allergi

Flere søsken
Mer antibiotika
Keisersnitt
Dyrekontakt/gård
++++

Tarmflora Allergi

Sverige
Estland

Endret tarmflora i tidlige leveår ?

Estland: høyt antall lactobacillus etc, lite atopi
Sverige: lavt antall lactobacillus, mye atopi

2 større kohorter

• Beskyttende effekt på astma og allergi hos barn ved 
oppvekst på gård:

• Assosiert med og forklart ved mer utviklet tarmflora

Ege MJ, NEJM; 2011

Foreldre slikker barnets smokk

• Astma v 18 mnd OR 0.12
• Sensibilisering v 18 mnd OR 0.37
• Eksem v 18 mnd OR 0.37

• Persisterer v 36 mnd

• Assosiert m mer utviklet tarmflora
• Vaginal fødsel har uavhengig beskyttende effekt

Hesselmar B, Pediatrics 2013; 

Oppvaskmaskin v håndvask

B Hesselmar Pediatrics; 2015

Allergi hos barnet Allergi hos barnet 
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Biologisk mangfold

• Stort biologisk mangfold i nærmiljøet, sammenheng med redusert 
forekomst av astma hos barn i Finnland

Karvonen AM, Allergy Aug 2014 Haathela R, Allergy 2019; 74: 1445 

The rapidly urbanizing world is facing serious 
biodiversity loss with global warming, which are 
interconnected. Biodiversity hypothesis of health 
and disease has societal impact, for example, 
on city planning, food and energy production 
and nature conservation. It has also a message 
for individuals for health and well-being: take 
nature close, to touch, eat, breathe, experience 
and enjoy. Biodiverse natural environments are 
dependent on planetary health, which should be 
a priority also among health professionals

Haathela R, Allergy 2019; 74: 1445 

Mikrobiota i hjemmet

• Større variasjon i mikrobiota i støv i hjemmet ved 2 mnd alder
assosiert med 

• lavere forekomst av astma ved 10.5 år

Karvonen AM, JACI 2019, Aug 12

Antibiotika

• Antibiotika i Svangerskapet
• Noen studier viser økt forekomst av allergier og wheezing hos barn

• Antibiotika i første leveår
• flere studier viser økt forekomst av obstruktivitet (wheezing) og allergisk 

sensibilisering i barneårene
• Revers kausalitet ?

• Nei, i følge nyere studier 

Utvikling av tarmflora

• Nyfødte steril tarm (?)
• Overføring av tarmflora mor-barn

• Starter ved fødsel - Fødselskanal, hud

• Barnets miljø («hygiene») 

McLoughlin JACI 2011,1097

Mikrobiota = menneskets tarmflora

• 1 trillion mikroorganismer
• 1 000 000 000 000 000 000
• Etableres i 1-2 leveår 
• Størst variasjon hos barn

• Påvirkes av
• Fødselsmetode !!
• Tidlig ernæring – hvilken og når
• Eksponering for mikrober i miljøet
• Antibiotika – probiotika
• +++++
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Th2-hypotesen ved allergisk inflammasjon

Th0-celle

Th1-celle

IL-2, IL-12
INF-g

Th2-celle

IL-4, IL-5, IL-13

IgE

Mikrobielle stimuli
Tarmflora
Infeksjoner +++

IgG

Gravididet  Fødsel Alder

Ikke-atopiske
barn

Barn med forbigående
atopisk sykdom,
spesielt eksem

Barn med persisterende
atopisk sykdom

Th2-reaktivitet
før og etter fødsel

Normal Th2
reaktivitet

• Barn født v sectio
• mindre mangfold i tarmflora første 2 år
• Lavere nivå Th-1 cytokiner i blod 

Gut 2013; Online August 7.

Fellesnevner
Tidlig påvirkning av immunsystemet

Sensibilisering

Allergisk sykdom

Immunsystemet

Infeksjoner
Introduksjon av allergen
Kost
- vitaminer (D)
- fettsyrer

Irritanter
Stress
Antibiotika
+++++

Tarmflora

Utvikling av tarmflora

The gut microbiota: A treasure 
for human health

November 2016
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Genome Medicine 2011; 3:14

Hjerne
- Autisme
- Depresjon, angst

Allergi, astma

Hjerte-kar
- Hypertensjon
- Ischemi

Perifer vaskulær
sykdom Inflammatorisk

tarmsykdom

Adipositas
Metabolsk Sy.
Diabetes

Endret medik.-
metabolisme

Endret 
gallesekresjon

Colon cancer
- diett

Endret mikrobiom – assosiert med

Ikke smittsomme sykdommer
non-communicable diseases

Endringer som påvirker forekomsten av allergi kan påvirke 
forekomsten av andre ikke-smittsomme kroniske sykdommer

Renz H, JACI 2017

Tarmmikrobiom - lungemikrobiom

Gallacher DJ 2016

Gallacher DJ 2016
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Amish og Hutterite
Genetisk like

Amish Hutterite

Fra Sveits til Indiana Fra Tyrol til South-Dakota

Amish og Hutterite
Isolerte - Like i livsstil

Amish Hutterite

Amish Hutterite

Tradisjonelt jordbruk Industrialisert jordbruk

Amish

• Høyere nivå av 
endotoxiner i hjemmet

• Mer utviklet tarmflora
• Mer utviklet 

immunsystem

Hutterite

• 4 x høyere forekomst 
astma

• 3x høyere forekomst 
allergi

Probiotika – forebyggende effekt ?

• Virker via immunologiske mekanismer
• Bidrar til etablering av tarmflora
• I svangerskap – under amming
• Flere studier nødvendig
• «very likely that probiotics will be a part of allergy prevention»

PAI 2016, Febr s 6 …

Andre sammenhenger

• Inaktivitet
• Overvekt
• Kosthold

• Fettsammensetning
• Vit D?
• Tid for introduksjon
• Introduksjon av hva

• Paracetamol
• Til mor i svangerskapet, til barnet
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Vitamin D?? 
• Høyere inntak hos gravide

• 40 % færre barn m astma i 3-5 års alder
• Vit D-mangel assosiert m fedme

• Kost eller mangel på ..
• Nord-sør gradient av allergi

• Foreløpig konklusjon ?
• For lite og for mye vitamin D i kosten gir økt risiko for 

matallergi ?
• Ikke vist effekt av intervensjon

Lack G. JACI 2012: 1187
Yunes-Nepes J, Allergy 2018

• Hurtig vektøkning øker allergitendens og obstruktiv lungesykdom?
• Via inflammasjon ?

BMI 1 år – allergisk sensibilisering 12.8 år – OR 1.22
Lav fysisk aktivitet 3-6 år – sensibil 12.8 år – OR 2.36
Lav fysisk akt 3-6 og 6-10 år ass m astma – OR 3.6 og 2.5

Sensibilisering

• Små mengder allergen gjennom hud (ubehandlet 
AD) – sensibilisering ?

• Ev sensibilisering av matvarer gjennom luftveier
• Større mengder allergen gjennom tarm – toleranse
• DVS eksponering i miljøet uten eksponering i kosten 

–
• gir sensibilisering / allergi ?
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Lack G, JACI 2008; 121. 1331

Atopisk eksem og allergi

?

Kelleher MM; Allerg intern jan 2020

PreventADALL

HO Skjerven et al, 
Lancet Mars 2020

PreventADALL

HO Skjerven et al, 
Lancet Mars 2020

Graviditet
periode
Amme-
periode kost

Barnets
kost

Mat og allergi

Offisielle anbefalinger

• Basert på grundig dokumentasjon
• Tar tid fra studier til nye retningslinjer
• Norge

• Nye anbefalinger 2016
• Noe ulike konklusjon enn andre vestlige land

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spedbarnsernering
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Kost i svangerskapet

• Anbefaling: Vanlig kost til mor, ikke forebyggende effekt av å unngå 
matvarer

• Eliminasjon øker allergiforemkomst?

• Høyt inntak omega-3 fettsyrer forebygger AD og sensibilisering?

• Høyt innta omega-6 fettsyrer øker AD ?

• Høyt inntak nøtter, peanøtter øker sensibilisering og wheezing hos barnet?

• Probiotika ?? 

Amming - allergiforebygging

• Flere store studier har vist en viss forebyggende effekt av 
amming

• Utsettelse av allergier / eksem, i mindre grad prevalens 
senere i barneårene

• Dersom effekt, kun ved amming 2-4 mnd, videre 
fullamming ingen effekt

• Noen studier viser ingen effekt
• Noen studier viser allergifremmende effekt ved amming 

(sensitivisering gjennom morsmelk?)

Kost til mor ved amming

• Anbefaling: normal kost til mor ved amming, ikke vist effekt av å 
unngå matvarer

• Eksponering kan være nødvendig for toleranseutvikling og tilstrekkelig ernæring

Morsmelktillegg

• Barn med allergisk disposisjon som ikke kan amme kan få vanlig 
kumelkbasert morsmelktillegg

• (nytt fra 2016)

HD 2016

Introduksjon av fast føde
Når og hva ?

Comberiati P, Medicina 2019; 55

31261990

Tilfellet peanøtter

• Israel
• tidlig introduksjon i store mengder gjennom tarm
• lite peanøttallergi

• England
• lite eksponering i kost tidlig
• noe eksponering gjennom luftveier?
• Mye peanøttallergi
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Du Toit G et al. N Engl J Med 2015;372:803-813.

Primary Outcome.

Randomisert studie:

Tidlig introduksjon av peanøtter 
ga vesentlig reduksjon i forekomst
av allergi mot peanøtter

3 vs 17 % v 5 års alder !

At five years, the intention-to-treat analysis showed a significantly lower 
prevalence of PA (documented with an oral food challenge) in the 
intervention group compared with the avoidance group (3.2% vs 17.2%, p
< 0.001), corresponding to an absolute risk reduction of 14%, a relative risk 
reduction of 80% and a NNT of 7.1. 

Anbefalinger peanøtt USA

Major recommendations
•In infants with severe eczema, egg allergy, or both, introduce peanut-
containing foods at 4 to 6 months of age. These infants should be evaluated 
for peanut allergy prior to introducing peanut, and the setting of peanut 
introduction should be based on their level of positive allergen testing 
(moderate evidence).

•For infants with mild to moderate eczema, peanut-containing foods should 
be introduced around 6 months of age in accordance with family 
preferences and cultural practices (low evidence).

•Infants without eczema or any food allergy should have age-appropriate 
peanut-containing foods introduced in the diet together with other solid foods 
(low evidence).

JAMA 2018; 927-928

Egg?

• Flere randomiserte studier (RCT) viser ikke forebyggende effekt av 
introduksjon før 6 mnd, men heller ikke motsatt

• En RCT tyder på forebyggende effekt av introduksjon av kokt egg 6 – 8 
mnd

Comberiati P, Medicina 2019; 55

Kumelk

• Introduksjon i første leveuker; resultat varierer fra redusert til økt 
risiko for kumelk allergi – ulike populasjoner ?

• Ikke vist forebyggende effekt av spesielt tidlig introduksjon

OBS !

• Laktosefri melk er ikke behandling av allergi
• Morsmelk inneholder laktose
• Morsmelktillegg er laget av kumelk-proteiner
• Råd om å vente med «butikk-melk» til 1 års alder ikke relatert til 

allergi 
• Melkefritt kosthold ulikt laktosefritt kosthold
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Hvete – andre kornsorter

• Ikke holdepunkt for at tidlig eller sen introduksjon har betydning for 
forekomst av hvete allergi

Gluten – risiko for cøliaki ?

• Position paper fra ESPGHAN 2016;
• Risiko bare hos de som har disponerende vevstyper
• Introdusere gluten mellom 4 og 12 mnd
• Tidlig introduksjon kan gi tidligere Cøliaki, men påvirker 

ikke endelig forekomst
• Mye inntak tidlig kan øke risiko for Cøliaki, dvs

introdusere gradvis

JPGN 2016; 62: 507 - 13

Fisk

• Metaanalyse tyder på at tidlig introduksjon (9 mnd) 
forebygger alle former for allergi + astma.

• Via omega 3- fettsyrer , ?

• Fisk minst en gang pr uke i første leveår:
• Ca 30% reduksjon i eksem og astma ved 6 år

Øien T, Nutrients 2019; Aug 21:11.9

Comberiati P, Medicina 2019; 55

Fullamming - varighet

• Offisiell anbefaling Norge: 
• Fullamming i 6 mnd (oppdatert 2015-16)

• Flere store studier:
• introdusere fast-føde fra 4 mnd alder.
• Eksponering kan være nødvendig for å indusere 

toleranse.  

• Fullamming > 6 mnd øker risiko for sensibilisering 
og atopisk sykdom 

Graviditet og amming: liten eller ingen forebyggende effekt av:
- (Usikre konklusjoner)
- Unngå allergener
- Vitamin-tilskudd
- Fiskeolje
- Pro- eller prebiotika
- Fuktighetskrem til barn

Melke-allergi: 
- Amming 
- hydrolysert tillegg eller unngå kumelk 
- Unngå kumelkbasert tillegg

- reduserer ikke allergi
- Kumelkprotein de første ukene

- Kan øke forekomst kumelk-allergi

Egg-allergi: 
- Introduksjon kokt egg 4-6 mnd kan forebygge

Peanøtt-allergi
- Introduksjon 4-11 mnd kan forebygge betydelig
- hos disponerte barn. 

Netting MJ et al., JACI pract 2018; 6: 323

Oppdatert Australia - 2018
• Når barnet er klart, ca 6 mnd – men ikke før 4 

mnd, introduser variert kost, 
• start med jern-rik mat
• Fortsett amming

• Alle barn bør få allergen mat inkl peanøtt smør, 
kokt egg, kumelk, hveteprodukter i 1 leveår. 
Inkluderer også barn med høy risiko for allergi. 

• Hydrolysert melk er ikke anbefalt for å forebygge 
melkeallergi
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Increased food diversity in the first year of life is inversely associated with 
allergic diseases

• Økt mangfold i kosten i første leveår (fra 4 mnd) 
assosiert med

• Redusert forekomst av astma ved 6 år
• Redusert forekomst av mat-allergier og sensibilisering 

ved 6 år
• Dose – respons
• Alle matvarer (obs honning – botulisme)

Roduit C, JACI 2014
Nwaru BI, JACI 2014

Hva med pelsdyr ?

• Beskyttende effekt av pelsdyr i hjemmet rundt 
fødselen ??

• Positiv effekt av å fjerne dyr når allergi er utviklet.
• Forsiktighet med bastante råd.

Dyr og allergi

• Katt – disponerer for astma hos atopikere ?
• Mest der det er lite katter ellers

• Hund – beskytter mot Atopisk dermatitt, astma og 
ev allergi,

• Dansk studie 2016
• Hund i familien halverte risiko for atiopisk dermatitt

• Mest når mor hadde allergi
• Thorsteinsdotter et al Allergy des 2016

Allergisk astma Ikke-allergisk astma

Katter, hunder, fugler og 
gnagere ikke assosiert 
m ikke-allergisk astma

Husdyr tidlig i livet hverken økte eller reduserte risikoen for astma 
eller allergisk rinitt i 6-10-års alderen

Carlsen KC  PLoS ONE 7(8): e43214

Dyr og allergi – hvilke råd ?

• Beholde dyr de allerede har (ikke katt hos atopiske barn??), men ikke dersom 
påvist sensitivisering

• Atopiske familier bør ikke få husdyr når barnet er født

Har du påvist allergi mot hund, bør du ikke skaffe deg 
hund. Det er en myte at det finnes allergivennlige 
hunderaser.

NAAF

Andre råd: 

• Tobakk-eksponering Intrauterint og tidlige barneår
• øker sjansen for allergiutvikling
• mer luftveissymptomer
• Redusert lungefunksjon

• Alkohol-inntak i svangerskapet
• allergifremmende
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Reduksjon i innleggelser for astma (barn)
Reduksjon i antall premature fødsler

Innemiljø – allergisanering - fuktighet

• Middsanering
• Temperatur og fuktighet
• Midd-trekk ved midd-allergi

• Muggsopp
• Allergi (relativt få)
• Uspesifikk hyperreaktivitet

• Økte nivåer + hyperreaktivitet

• Fuktighet !
• Risikofaktor for wheezing og astma

Oppvekst i fuktig inneklima med muggsopp assosiert med astma
Opptil 16 år

Thacher JD, Allergy 2017

Allergi – astma - dermatitt

• Komplisert heriditet – multigenetisk - epigenetikk

• Sammensatt og varierende miljøpåvirkning

• Enkeltfaktorer – flere faktorer sammen

• Fordel for en – ulempe for en annen.. 
• epigenetikk

Grandmother's smoking when pregnant with 
the mother and asthma in the grandchild: the 
Norwegian Mother and Child Cohort Study

Assosiert m astma ved 
- 36 mnd OR 1.15
- 7 år OR 1.2

hos barnebarnet

Magnus et al Thorax 2015

Epigenetikk

Nytter primærforebygging ?

Allergikere
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Oppsummering

Samfunn og livsstil Konkrete råd


