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Bakgrund  
Undvikande av pälsdjur som en strategi för primär prevention av atopiska 
sjukdomar har alltmer kommit att ifrågasättas[1]. Sensibilisering mot olika 
allergen är en känd riskfaktor för utveckling av allergi[2]. Flera studier har 
påvisat att livsstil och omgivningsfaktorer kan påverka utveckling av allergi 
under barndomen t.ex. pälsdjur i hemmet, antal familjen medlemmar, livsstil, 
familjens sociala ekonomiska nivå, tobaksrök och antal infektioner [1,3,4,5].  
 
Pälsdjur, speciellt katt och hund, har studerats där katt i hemmet kan både 
minska och öka risken för sensibilisering och allergiska sjukdomar under 
barndomen [5].  
Närvaron av pälsdjur under tidig barndom har associerats med en lägre 
förekomst av sensibilisering och totala IgE-nivåer i barndomen[4]. 
 
Astmasymtom tidigt i livet som försvinner med tiden var omvänt relaterad till 
allergisk sensibilisering[6]. Prevalens av astma har ökat kontinuerligt under 
skolåldern. Bland flera betydande riskfaktorer, är den viktigaste allergisk 
sensibilisering och en familjehistoria av astma [7]. 
 
Man har spekulerat i att immunförsvaret behöver rätt stimulans för att utvecklas 
normalt. Med en prospektiv kohort studie har vi möjlighet att studera relationer 
mellan pälsdjursinnehav och utveckling av sensibilisering med inriktning på 
frågeställning huruvida pälsdjur i hemmet kan vara en skyddande 
omgivningsfaktor. 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga och beskriva relationen mellan 
utveckling av sensibilisering och symtom vid 13 års ålder i relation till pälsdjurs 
innehav (hund och/eller katt) vid 1 års ålder och perioden efter 1 års ålder tom 
13 års ålder.  
 
 
Frågeställningar 

 Kan hund och katt i hemmet medföra att barn få mindre symtom som 
astma och rinit? 

  Kan pälsdjur vara en friskfaktor? 
  Vilka andra omgivningsfaktorer under barndomen kan påverka 

utvecklings av sensibilisering? 
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Material och metod 
Studien inkluderar alla barn födda i Jämtland perioden februari 1996 tom 
januari 1997 (n=1231) på Östersund sjukhus där 1228 överlevde till ett års 
ålder. Föräldrar och barn svarade på enkät med frågor angående hund och/eller 
katt innehav, utveckling av astma och/eller allergiska besvär och olika 
omgivnings faktorer, amningen, antal infektioner, hereditet vid 1 års ålder 
(n=1043) samt vid 13 års ålder (n=834). Enkäten är baserad på frågor från 
International Study of Asthma and Allergies in Chaildhood (ISAAC). 
 
Pricktest genomfördes vid 1 års ålder på 1040 barn (85 %) och vid 13 års ålder 
på 794 barn (60,5%). Dessa barn pricktestades mot bland annat hund, katt, björk 
och timotej. Samma sjuksköterska utförd samtliga och de genomfördes på 
volarsidan av under armen.  Histamin dihydrochloride 10mg/ml användes som 
positiv kontroll och bedömandes positiv om reaktion >=3mm. 
 
 
Definitioner 
Hösnuva/Rinit definieras som allergisk reaktion med rinnande ögon och/eller 
rinnande näsa med nysningar i kontakt med allergen.  
 
Astma definieras som astmabesvär senaste 12 månaderna och/eller 
astmamedicinering och/eller astmadiagnos av läkare.  
 
Pälsdjursinnehav definieras som katt eller/och hund i hemmet under första 
levandesåret och under perioden 1 års ålder till 13 års ålder. 
 
Familjer som hade undvikit skaffa djur definierades som en “ja” svar på frågan: 
”har ni undvikit att skaffa djur pga allergi eller astma hos en annan medlem i 
familjen”. 
 
Sensibilisering mot respektive allergen definieras som positiv pricktest för katt, 
hund, timotej och björk. 
 
Samtliga 794 barn pricktestades mot hund, katt, timotej och björk vid 13 års 
ålder. av dessa barn exkluderades barn till familjer son hade undvikit djur i 
hemmet på grund av annan familjemedlems allergi (n=569). 
 
 
 
Datakällor och statistiska bearbetningar 
Materialet baseras på enkätsvar från prospektiv kohort studie. Dessa kodades 
och analyserades med SPSS-program. Chi-Square test användes för jämförelse 
mellan grupperna.  
 
Jämförelse mellan pälsdjur innehav, sensibilisering och symtom bedömdes även 
efter exkludering av barn som deras familjer undvik djur pga. av annan familjs 
medlem allergi eller/ astma. 
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Frekvens av sensibilisering och utveckling av symtom vid 13 års ålder 
presenteras i tabell form med OR och CI där sensibilisering vid 13 år indelas i 
fyra grupper (hund, katt, timotej och björk) och symtom i fyra grupper (hösnuva, 
rinit, astma och astmadiaghos av läkare). 
 
 
 
Etiska aspekter 
Etiska kommittén vid Norrland universitet, Umeå har godkänt studien. 
Medgivande av föräldrar krävdes innan varje delstudie och ungdomarna vid 13 
års ålder tillfrågades inför varje pricktest. 
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