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Påverkas risken för astma av tidig 
hundexponering? 

Barn med hund i familjen 

• utsätts för mer allergener och bakterier 

• tillbringar mer tid utomhus 



Tidigare studier 

• Tvärsnittstudier visar ofta på skyddande effekt 

• Prospektiva studier har visat på olika resultat 

• Stor meta-analys (n=11,433) av födelsekohorter kunde inte visa 
någon skillnad i risk, OR 0.77 (0.58 to 1.03)1 

• Intressant studie i PNAS2 föreslår att exponering för hundar kan 
förändra tarmfloran och dämpa immunsvaret (musstudie) 

Större väldesignade studier behövs! 

1. Lödrup-Carlsen et al., Plos One 2012, 2. Fujimura et al., PNAS 2014 



Studiedesign 

störfaktorer 



Data - hund 

• Jordbruksverkets hundägarregister 

• Svenska Kennelklubbens register 



Hundägande i Sverige 

Hundar, katter och andra sällskapsdjur, SCB, 2012 



Registerlänkning 



• Huvudanalys: Alla barn födda i Sverige 1 januari 2001 till 31 
December 2004 (n=276 298) 

• Exponering: Hund i familjen under första levnadsåret 
• Utfall: Astma vid 6 års ålder (medicinering eller 

öppen/slutenvårdsdiagnos) 
• Logistisk regression 
• Justerat för: mother’s age, father’s age, parity, birth municipality, 

number of parents with asthma (0, 1, or 2), other animal (farm): 
income quintile, mother’s educational level, father’s educational 
level, mother’s birth country, and father’s birth country. 
 

Fall et al, JAMA Ped, 2015 



Resultat 

Model Dog exposure 

Strata adjusted for OR (95% CI) P 

All 
- 0.92 (0.86-0.99) 0.02 

A 0.87 (0.81-0.93) <0.001 

No parental 

asthma 

- 0.96 (0.88-1.05) 0.35 

A 0.90 (0.83-0.98) 0.02 

Parents with 

asthma 

- 0.83 (0.73-0.94) 0.005 

A 0.80 (0.70-0.91) <0.001 

Fall et al, JAMA Ped, 2015 



Olika raser? 



• Huvudanalys: Alla barn födda i Sverige 1 januari 2001 till 31 December 2004 
med hund (n=23,585) 

• Exponering: Tik/hand, ras, antal hundar, hundstorlek 
• Utfall: Astma vid 6 års ålder (medicinering eller öppen/slutenvårdsdiagnos) 
• Logistisk regression 
• Justerat för: maternal age, parental birth country, parental education, 

parental asthma, parental allergy, and population density as potential 
confounders 
 

Fall et al, Scientific Reports 2018 



Resultat 

• Barn med tikar hade lägre risk för astma, OR=0.84 (95% CI 0.74 to 
0.95).  

• Barn med två eller fler hundar hade lägre risk för astma, OR=0.79 
(0.65 to 0.95) 

• Föräldrar som hade allergi eller astma ägde oftare “hypoallergena” 
raser (11.7 % vs 7.6%, p<0.001) och deras barn hade högre risk för 
allergier (OR=1.27, 1.02 to 1.59) men inte astma 

Fall et al, Scientific Reports 2018 



Varför har barn med tikar lägre risk? 

• Slumpfynd eller biologiskt relevant? 

• Can f 5 är ett relativt nyupptäckt allergen 

• Finns i urinen från okastrerade hanhundar (samma som PSA hos 
män)1 

 

 

Mattson et al., JACI, 2009 



Resultat 

13% lägre 
risk för 

barnastma 

Fall, JAMA Pediatrics 2015, Fall et al Scientific Reports 2018 

Tikar, fler hundar 



Begränsningar 

• Finns det skillnader i astmarisk redan innan man skaffar hund? 

• Finns det till exempel kvarstående socioekonomiska störfaktorer som 
vi inte fångar?  

• Hur kommer vi närmare ett orsakssamband? 

 

• Kan hundexponering medföra både skyddande faktorer och 
riskfaktorer? 
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