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Betydelsen av uppfödningen under det första levnadsåret  för primär allergiprevention har under 
det senaste decenniet varit föremål för diskussion. Detta har föranlett att barnallergisektionens 
preventionsstencil reviderades 2006. Under 2004 tog SP-EAACI fram ett position paper om 
”dietary prevention” (1). Under 2008 har såväl SP-EAACI (2) som Committee on Nutrition and 
Section on Allergy and Immunology inom AAP (3) sett över evidensen för allergipreventiva 
åtgärder avseende intervention av den tidiga uppfödningen . Under 2006 gjordes en genomgång i 
Cochrane över användningen av hydrolyserade formula för primär allergiprevention (4). Detta 
abstrakt baseras huvudsakligen på dessa publikationer. 

• Dietära restriktioner för gravida och ammande kvinnor: 

EAACI och APA: Ingen effekt av diet under graviditeten, vilket också blir slutsatsen i Cochrane 
genomgången 2006. Det finns heller inte stöd för att maternell diet under amning har en preventiv 
långtidseffekt avseende utveckling av atopisk sjukdom. 

• Amning:   

Grulee och Stanford beskrev 1936 (5) en betydande preventiv effekt av amning jämfört med den 
tidens tillägg på atopiskt eksem. En stor mängd studier har sedan gjorts men de allra flesta  har 
brister i design och metodik. Kramer (6) föreslog 12 kriterier för studier avsedda att utvärdera 
relationen mellan amning och utveckling av atopiskt eksem 

AAP: atopiskt eksem: För barn med hög risk finns stöd för att exklusiv amning minst 4 månader har 
en preventiv effekt på utvecklingen av atopiskt eksem. För barn utan hereditet finns stöd för att 
exklusiv amning under 3-4 månader skyddar mot atopiskt eksem. Stödet baseras på en metaanalys 
från 2001 (7) där 18 studier inkluderades (OR:0,68 95%CI: 0,52-0,88) samt GINI studien (8) Astma: 
man finner ingen klar evidens för en skyddande effekt på astmautveckling >6 års ålder för barn 
med hög risk. Amning förefaller skydda mot infektionsutlösta ”wheezing episodes” hos barn <4 år. 

EAAACI: En diet regim är effektiv för att förebygga allergi mot det födoämne som undvikits hos 
barn med hög risk speciellt komjölksallergi och eksem (både atopiskt och icke atopiskt). Mest 
effektivt är exklusiv amning i minst 4-6 månader. Det finns ingen evidens för dietrestriktioner efter 
4-6 månaders ålder och det finns otillräcklig evidens för att uttala sig om avvänjnings strategier. 
Astma: evidens för att dietregimer påverkar astma och rhinit utveckling saknas. 

I Sverige har under senare år har Kull et al 2005 inom BAMSE studien oberoende av 
allergihereditet (9)  påvisat en effekt på atopiskt eksem av minst 4 månaders amning, medan en 
studie från sydöstra sjukvårdsregionen ej kunnat göra det (10). I BAMSE cohorten har man också 
visat att exklusiv amning i 4 månader eller mer minskar risken för astma vid 4 års ålder (OR 0,72; 
95% CI 0,53-0,97). Om barn som hade wheeze under amningtiden exkluderades förstärktes 
effekten (11). 

• Hypoallergena formula vs helprotein komjölksbaserade formula 

I Cochrane genomgången från 2006 konkluderas att det inte finns evidens för att uppfödning med 
tillägg baserat på hydrolyserat komjölksprotein istället för exklusiv amning skulle vara bättre ur 
allergipreventiv synpunkt.  Hos högriskbarn finns viss evidens för att tillägg med hydrolyserat 
mjölkprotein vid otillräckliga bröstmjölksmängder har en förebyggande effekt på utvecklingen av 
komjölksallergi och eksem. 



AAP:  Har samma åsikt men lyfter också fram att det fr a ur GINI studien verkar vara svårare att 
påvisa en effekt för partiella komjölksbaserade hydrolysat (8).  Soya baserade tillägg har i en 
metaanalys på 5 studier  inte visat någon preventiv effekt (12). Aminosyrebaserade tillägg är inte 
studerade avseende prevention. 

EAACI: Om amningen otillräcklig ur uppfödningssynpunkt hos högriskbarn rekommenderas tillägg 
med bevisad reducerad allergenicitet under barnets första 4 månader. Viss kritik mot Cochrane 
genomgången framförs. 

• Solid foods: 

AAP och EAAACI. Ges ej innan 4 månaders ålder, ej heller komjölk.  
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