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Bakgrund

Förekomsten av allergisjukdomar ökade kraftigt under slutet av förra seklet. Några senare studier talar dock för 
att ökningen nu har planat av [1,2]. Allergi, atopi och astma betraktas som ett folkhälsoproblem. Hur atopi 
utvecklas under barndomen och vilka faktorer som påverkar allergiförekomst är fortfarande kontroversiellt trots 
mycket forskning. 

Sensibilisering mot vanliga allergen är känd som riskfaktor för utveckling av allergisk rinoconjuktivit, eksem
och astma. Man vet att allergiska besvär även av mildare grad påverkar vardagen hos barn i alla åldrar. Barn 
har sämre sömn, presterar sämre i skolan och mår sämre både fysiskt och psykiskt. 

Atopi definieras kliniskt som manifestation av eksem, astma eller rinoconjuktivit. Begreppet atopi används 
även i detta sammanhang för att beskriva en genetisk programmerad benägenhet att utveckla IgE-medierat 
svar efter allergenexponering. IgE-medierad reaktion anses trigga igång kaskadreaktioner på humoral och 
cellulär nivå. Positiv pricktest med vanliga luftburna och födoämnesallergener är en bra markör och bekräftar 
diagnosen atopi. Dessutom är pricktest ett bra och lättillgängligt redskap som används ofta i kliniskt arbete 
[3,4,6].

Ett antal studier påvisar samband mellan atopi och allergiska sjukdomar hos barn. Några av dessa är utförda på 
stora populationer medan andra är mindre case-control studier [3,4,5,6,7]. Med en prospektiv födelsekohort 
har vi möjlighet att kartlägga utveckling av sensibilisering i relation till rapporterade symtom senare i livet.

Syfte

Att beskriva utveckling av sensibilisering under barnaåren i relation till rapporterad astma, rhinit och eksem vid 
13 årsålder 

Material och studiedesign

Alla barn från Jämtland födda februari 1996 tom januari 1997 inkluderades vid födelsen (n= 1231)

Föräldrar och barn har fått svara på enkät med frågor angående astma- och allergibesvär i familjen, husdjur i 
hemmet, rökning och omgivningsfaktorer vid födelsen.

Vid 1 års ålder (n=1040 barn) har föräldrarna fått svara på enkät igen inkluderade frågor om amning, infektioner 
och allergiska symtom hos barnet och omgivningsfaktorer i hemmamiljön. Samtliga barn pricktestades.

Vid 4 års ålder (n=879) och vid 13 års ålder (n=835) samma som vid 1 årsålder 

Totalt 650 barn deltog vid både 1, 4 och 13 års ålder.

Enkäter är baserade på frågor från International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) 

Pricktest genomfördes på volarsidan av underarmen med standardiserade extrakter av 5 allergener vid 1 och 4 års 
ålder: ägg, mjölk, björk, timotej och katt med tillägg av torsk, vete, soja, häst och hund vid 13 år.
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Allergener applicerades med en lancet. Histamine dihydrochloride 10 mg/ml användes som positiv kontroll. 
Testreaktion på >=3 mm definierades som positivt pricktest.

Samma sjuksköterska utförde samtliga pricktester. Kvalitetssäkring av metoden genomfördes med regelbundna 
kontroller i form av 10 prickar med histamin var tredje månad där max 20 % variabilitet användes som mått på 
säker kvalité över tid. 

Etiska aspekter

Etiska kommittén vid Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, har godkänt studien. 

Att delta i studien har inte medfört ökad risk för sjukdom men deltagande barn kan uppleva lite obehag i 
samband med pricktest. 

Skriftligt medgivande av förälder har krävts vid varje delstudie innan utförande av pricktest.  

Datakällor

Uppgifterna från prospektiv kohort studie är kodade och införda i statistiskt program SPSS för 
statistikbearbetning.

Frågeställning

Vilken risk har barn med atopi att insjukna i allergiska sjukdomar? 

Kan tidig kvarstående sensibilisering medföra att man får mer allergiska symtom vid 13 års ålder jämfört med
sensibilisering senare under barndomen? 

Kan sen sensibilisering medföra att man inte har möjlighet att utveckla tolerans och därför påverkar utvecklingen 
av allergiska symtom vid 13 års ålder?

Rapporterar barn som utvecklar tolerans vid 13 årsålder mindre sjuklighet?

Plan för bearbetning och analys

Frekvens av sensibiliserade barn vid 1,4 och 13 års ålder presenteras i tabellform.

Samtliga barn delas i fyra grupper beroende på resultatet av pricktestet i olika åldrar. 

1. Ingen sensibilisering under studieperioden (pricktest negativ vid 1, 4 
och 13 år)

2. Tidig sensibilisering (pricktest positiv vid 1 och 4 år) med utveckling 
av tolerans (pricktest negativ vid 13 år)

3. Sen sensibilisering (pricktest negativ vid 1 och 4 år och positiv vid 13 
år) 

4. Tidig kvarstående sensibilisering (pricktest positiv vid 1,4 och 13 års 
ålder).

Denna gruppering medför möjlighet att jämföra sensibilisering vid olika tidpunkter och dess betydelse för 
allergiska symtom senare i livet bland de barn som deltagit vid samtliga uppföljningar (n=650).

Presentation i tabell med OR och CI.
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