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ALADDIN-studien - kan livsstil minska risken för att bli allergisk? 
Det faktum att astma och allergi kommit att bli en folksjukdom, inte minst bland barn och 
ungdomar, har lett till en intensiv forskningsaktivitet världen över, från stora 
befolkningsstudier ned till hur immunceller kommunicerar på molekylnivå. Att vara icke-
allergisk, dvs. tolerant, är ju de flesta förunnat och kunskapen om hur denna immunologiska 
toleransutveckling går till ökar raskt. Inte bara arvet, utan även den omgivning vi föds till 
påverkar möjligheten till toleransutveckling. Att födas i en allergisk familj är den enskilt 
starkaste riskfaktorn för att själv bli allergisk. Men alla med allergiskt påbrå blir inte 
allergiska. En rad olika omgivningsfaktorer såsom infektioner och luftföroreningar, men 
också kostfaktorer och även rent psykologiska faktorer tycks kunna interagera med det lilla 
barnets immunsystem, sannolikt också avseende astma och allergi (1-3).  

För 10-talet år sedan fann vår forskargrupp att barn i skolor där föräldrar har en 
antroposofisk livssyn var väsentligt mindre ofta allergiska jämfört med jämnåriga, närboende 
barn (4). Upprinnelsen var vår upptäckt att den antroposofiska livsstilen, utifrån 
hygienhypotesens teorier, rymde flera intressanta faktorer. Den karaktäriseras bl.a. av en 
ekologiskt/biodynamiskt odlad kost, delvis mjölksyrejäst med innehåll av levande 
laktobaciller, samt av restriktiv användning av antibiotika och antipyretika, begränsad 
vaccinering liksom av hemförlossning. Även om vaccinationsmönster och kostvanor 
korrelerade till den lägre allergiförekomsten kunde vi pga. studiens karaktär (tvärsnitts-), 
inte fastställa ett orsakssamband. I en uppföljande pilotstudie ställde vi oss frågan om livsstil 
påverkade det lilla barnets tarmflora, en möjlig väg mot allergiskydd (5). Flera typiska 
antroposofiska livsstilsfaktorer korrelerade till tarmflorans sammansättning nämligen 
hemförlossning, låg antibiotikaanvändning, ekologisk/biodynamisk och mjölksyrad kost. 
Livsstil syntes i tarmfloran alltså - ett hypotesgenererande fynd - igen. Dessa resultat 
bekräftades i en större europeisk tvärsnittsstudie där vi fann att barn i skolor med 
antroposofisk prägel hade både mindre allergisk snuva och atopiskt eksem samt färre 
allergiantikroppar i blodet jämfört med referensbarn (6). Detta var ffa associerat till låg 
användning av antibiotika, antipyretika och MMR-vaccination samt till att ha haft mässling. 
Även här sågs skillnader i tarmflorans sammansättning, liksom till exponering för olika 
mikrobiella komponenter, vid jämförelse med närboende barn (7-9).  

Sedan fyra år pågår en prospektiv kohortstudie (ALADDIN) i Stockholmsområdet. Redan från 
graviditeten följer vi drygt 300 familjer med bland annat antroposofisk livssyn. Vi hoppas 
med denna informativa men resurskrävande studiedesign kunna identifiera vad i livsstilen 
som påverkar immunsystemet i anti-allergisk riktning. Studien som koordineras från 
Sachsska Barnsjukhuset är tvärvetenskaplig och tvärprofessionell i ett brett samarbete med 
bl.a. Vidarkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet samt Statens 
lantbruksuniversitet. Utöver immunologiska analyser på blodprov från föräldrar, navelstäng 
och barn liksom på moderkaka och i bröstmjölk, följer vi tarmflorans etablering samt en rad 
miljöexponeringar och livsstilsfaktorer. Dessutom skattar vi betydelsen av psykosociala 
faktorer, däribland stress via salivkortisolprov på barn och föräldrar. I en första metodstudie 
korrelerade salivkortisolnivån hos spädbarnet starkare till mor än till far, och de vars mödrar 
valt antroposofisk mödravård hade lägre salivkortisolnivåer jämfört med barn till mödrar 
som valt konventionell mödravård (10).  

Tack vare ett större forskningsstöd har vi nu kunnat utvidga frågeställningarna liksom 
studien så att vi slutligen kommer att följa totalt 500 barn under deras uppväxt. Dessutom 
ingår projektet i ett stort europeiskt nätverk av 24 barnkohortundersökningar (Ga2len) som 
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har syftet att genom storskaliga jämförelser bättre kunna påvisa orsakssamband med 
allergiutveckling. Vilket ofta visat sig vara nog så svårt när det kommer till kritan. 
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För intresserade finns mer att läsa på studiens hemsida http://aladdin.pbwiki.com/ 
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