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Det finns behov att under spädbarnsåret hitta markörer, som med säkerhet kan förutsäga eller 
utesluta kommande allergibesvär. Förebyggande åtgärder behöver lämpligen fokuseras på 
barn med stor allergirisk i avsikt att minska eller fördröja besvären. Ärftlighet för allergi är en 
känd riskfaktor, men riskbedömningen behöver förstärkas med objektiva markörer. 
 
I en studie har nu sammanlagt 64 barn med och utan ärftlighet för allergi följts från födelsen 
upp till 18 års ålder. Under spädbarnsåret togs prov vid upprepade tillfällen från näsan, för att 
undersöka om förekomst av celler som aktiveras vid allergireaktioner också kan användas 
som markörer för kommande allergibesvär. Dessa celler, basofiler och mast celler, kallas 
gemensamt för metakromatiska celler (MC). 
 
MC påvisades hos 33 spädbarn, varav 31 utvecklade allergi och 2 individer misstänkt allergi, 
men ingen klarade sig helt utan besvär. Allergibesvären debuterade hos de flesta under det 
första levnadsåret, men var fördröjd upp till förskoleåldern eller tonåren hos en tredjedel av 
individerna.  
Dessvärre kunde avsaknad av påvisbara MC under spädbarnsåret inte utesluta 
allergiinsjuknande, då 15 av 31 MC negativa individer utvecklade allergi, 3 misstänkt allergi 
och endast 13 klarade sig utan allergibesvär. 
 
Vid uppföljningen vid 18 års ålder togs nya MC prover från näsan. I gruppen av allergiker 
fanns det signifikant fler individer med påvisbara MC jämfört med den friska gruppen.  Men 
det fanns ingen skillnad i antal individer med positiva MC fynd i undergrupperna av allergiker 
med ständiga besvär pga djurallergi och tillfälligt besvärsfria med allergi begränsad till 
pollensäsongen. 
 
Kväveoxid (NO) från näsa eller luftrör är en annan aktuell inflammationsmarkör, som mättes 
vid 18 års kontrollen. Ingen skillnad i NO nivåer från näsan förelåg mellan allergiker och 
friska, i motsats till NO nivåerna från luftrören, som var signifikant ökad i gruppen med 
pågående allergibesvär jämfört med den friska gruppen. 
 
Slutsatserna  är  att  MC  förekomst  i  nässlemhinna  under  spädbarnsåret  inte  kan 
användas som markör för kommande allergiutveckling, då endast positiva fynd men inte 
negativa  fynd  ger  pålitlig  riskbedömning.  Pågående  allergisk  inflammation  i  näsa  kan 
inte heller verifieras med vare sig aktuella MC analyser eller mätning av NO nivåer från 
näsan.  Fortsatt  forskning  pågår  i  syfte  att  finna  pålitliga  markörer  vid  allergi  och  ffa 
annan överkänslighet i näsan. 
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