Tidlig bruk av parace
og risiko for atopisk
Egil Bakkeheim, Oslo universitetssykehus
sa mme nd rag

Den økte forekomsten av astma og
allergier hos barn og unge i den
vestlige verden har medført at
forskerne har forsøkt å finne årsaker
til denne nesten epidemiske
utviklingen. I samme tidsperiode har
bruken av smertestillende medikamenter også nådd nye høyder, og det
har vært hevdet at noe av veksten i
forekomsten av allergisk sykdom og
astma kan ha sammenheng med økt
bruk av paracetamol både i svangerskapet og senere i livet. Det er derfor
fremmet forslag om flere mekanismer
på biologisk nivå som kan bidra til
å forklare sammenhengen mellom
inntak av paracetamol og utvikling av
astma og allergier.
En av teoriene er at paracetamol gir
en forskyvning av balansen mellom
T-hjelperceller (Th) fra Th1 til Th2,
noe som gir større risiko for utvikling
av allergisk inflammasjon. En annen
teori bygger på at paracetamol svekker
antioksidantforsvaret i kroppen. Feber
hos barn er en del av den naturlige
fysiologiske infeksjonsbekjempelsen
og kan derfor ha positive effekter.
Man skal derfor være restriktiv med
å senke barns feber med legemidler,
særlig hvis allmenntilstanden ikke er
påvirket av feberen. I mangel av gode
alternativer til paracetamol, både i
svangerskapet og i barnealder, vil
paracetamol fortsatt være førstevalg
ved behov for smertelindring.
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et er de siste tiårene beskrevet
en økende prevalens av de
atopiske sykdommene astma,
allergi og eksem i store deler av den
industrialiserte verden (1). Astma kan
oppstå når som helst i livet, men
begynner gjerne i tidlig barnealder.
Dårlig tilvekst i svangerskapet, dårlig
maternell ernæringsstatus og røyking
i svangerskapet er faktorer som har
vært særlig forbundet med nedsatt
lungefunksjon hos små barn, og de er
også knyttet til senere astmautvikling
(2, 3). Gjennom oppveksten skjer det
store endringer i det «naturlige»
forløpet av astma. Jenter har i
tenårene større risiko for å få astma
enn gutter (i motsetning til i prepubertal alder). I førskolealder blir ca
50 % av de med astma symptomfrie
etter 6–7 års alder (4, 5). Astma som
sykdom kan likevel komme tilbake i
voksen alder hos de som tidligere har
hatt astma i barneårene (6). I den
norske miljø- og barneastmastudien
fant man at 20.2 % av tiåringer hadde
en tidligere astmadiagnose, mens
11.1 % hadde aktiv astma med
symptomer eller behandling det siste
året før undersøkelsen (7).
Infeksjoner eller eksponering for
mikrobiologiske produkter kan ha
beskyttende effekter på utvikling av
allergisk sykdom, og denne hypotesen
har vært begrunnet på forskjellige
måter. Dette har først og fremst
skjedd gjennom forskning på hvilken
rolle virale og bakterielle infeksjoner
spiller for astma- og allergiutvikling
(8). I tillegg har det vært fokus på
betydningen av miljøeksponering for
mikrobielle komponenter og hvilken
effekt dette har på grunnleggende
responser både i medfødt og opparbeidet immunitet (9).
Utvikling av atopiske sykdommer

skyldes sannsynligvis både arv og
miljøfaktorer, men det er ingen enighet internasjonalt om hvilke enkeltfaktorer som spiller størst rolle (10). På
listen over mulige årsaksfaktorer for
økende forekomst av astma og allergi
står tidlig bruk av paracetamol hos
barn, samt vedvarende bruk av dette
legemidlet opp til voksen alder (11).

Økt bruk av paracetamol
Paracetamol er i dag det smertestillende og febernedsettende medikamentet som er mest forordnet og
mest brukt av barn i den vestlige
verden (12). Bruken av acetylsalisylsyre (Dispril®, Aspirin®), et annet
velkjent smertestillende og febernedsettende medikament, har derimot
gått betydelig ned pga muligheten
for en assosiasjon med Reye-syndrom. Et tredje alternativ, ibuprofen,
er beskrevet å ha flere bivirkninger
enn paracetamol, spesielt i forhold
til mage-tarm-symptomer og
nyrefunksjonsforstyrrelser.
I Norge har det vært en dobling i
bruken av paracetamol hos barn og
unge de siste tjue årene og en tredobling i bruken hos voksne. I 2009 ble
det i Norge solgt 780.000 pakker paracetamol for barn under 12 år, nok til
én pakke per barn i året. Høsten 2003
ble det åpnet for å selge paracetamol
andre steder enn på apotek. Statistikk
fra 2010 viste at om lag én av fire kjøp
av paracetamol til barn skjer i matbutikker eller på bensinstasjoner, og
at det er her salgsveksten har vært
størst. Dette fikk i 2010 stor oppmerksomhet i norske medier. De siste tre
årene har salget av paracetamol
derimot stagnert, og det har vært
en stabil fordeling mellom salg i og
utenfor apotek (13).

cetamol
k sykdom

Sammenhengen mellom
paracetamol og atopisk
sykdom – mekanismer
Mekanismene bak de foreslåtte
sammenhengene mellom bruk av
paracetamol og utvikling av astma
og allergi er uklare. Det har likevel
blitt lansert noen forskjellige forklaringer.
En hypotese er at gjentatte økninger
av kroppstemperaturen over 38° C
(feber) kan redusere risikoen for allergisk sensitivisering senere i livet (14).
Infeksjoner er den vanligste årsaken
til feber hos unge, men de nøyaktige
mekanismene som styrer feber er
ufullstendig forstått. Den innledende
mekanismen er ansett å være stimulering av leukocytter (hvite blodlegemer) fra mikrober og mikrobeprodukter. Denne stimuleringen fører til
markert økning i sirkulerende
cytokiner (peptidhormoner) i kroppen.

I Norge er det registrert en dobling i bruken av paracetamol hos barn
og unge de siste tjue årene. I mangel på andre alternativer er legemiddelet fortsatt førstevalg som smertestillende medikament for barn, men terskelen for bruk av paracetamol
ved feber bør være høy, mener artikkelforfatteren. FOTO: COLOURBOX.COM

Disse cytokinene kan fungere som
såkalte pyrogener (øker kroppstemperatur), mens noen også kan være
antipyrogener (senker kroppstemperatur). Enkelte av disse cytokinene er
antatt å være viktig i modulerende
immunresponser mot allergener, ved
enten å øke eller redusere sannsynligheten for en allergenspesifikk
IgE-respons gjennom T-hjelpeceller
(Th) (15). Kompleksiteten i disse
cytokinendringene gjør det vanskelig
å spekulere på en presis mekanisme
for sammenhengen mellom feber og
allergisk sensitivisering, men en teori
er at gjentatt stimulering av immunsystemet fører til et regulerende
nettverk av dendrittiske celler og
T-celler som nedregulerer allergiske
responser, blant annet gjennom

produksjon av cytokinene TGF-ß og
IL-10 (16). Hvis det er slik at feber er
et symptom på perioder med intens
immunstimulering, vil hver episode
med feber forventes å redusere
sannsynligheten for utvikling av
allergisk sensitivisering. Den febernedsettende effekten av paracetamol
kan derfor være med på å redusere
den beskyttende effekten av feber
på utvikling av astma og allergier.
En annen foreslått mekanisme som
peker i samme retning, er at paracetamols relativt svake hemming av
cyklooksygenase-2 (COX-2)-enzymet,
endrer produksjonen av cytokiner ved
virale infeksjoner og dermed skifter
balansen mellom T-hjelpeceller
fra Th1 til Th2 (17). En overvekt av
Th2-celler er forbundet med økt
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risiko for utvikling av astma og
allergier (11).
En annen teori er at inntak av
paracetamol kan medføre økt allergisk inflammasjon ved å senke glutationnivåene i kroppen (18). Paracetamols evne til å senke nivåene av
glutation, som er en endogen antioksidant i lungevevet, kan gi redusert motstand mot frie radikaler og
dermed økt oksidativt stress (19).
Dette gir totalt sett en reduksjon av
kroppens antioksidantforsvar og økt
inflammasjon gjennom endring av
cytokinutskillelsen i de hvite blodcellene. Et redusert antioksidantforsvar
ved bruk av paracetamol hos barn
er kompatibelt med den såkalte antioksidanthypotesen som sier at de
siste tiårenes endring av kostholdet
i den vestlige verden, med redusert
inntak av naturlige antioksidanter,
kan være en mulig årsak til økt
forekomst av astma og allergier (20).
Videre er det foreslått at mindre
bruk av ibuprofen og acetylsalisylsyre
til fordel for paracetamol, har vært
med på å øke forekomsten av allergisk sykdom (20). I tillegg har et
randomisert forsøk med paracetamol

og ibuprofen hos barn med astma vist
at de som brukte paracetamol, måtte
hyppigere til legen pga astmasymptomer enn de som fikk ibuprofen (21).

Sammenhengen mellom
paracetamol og atopisk sykdom – epidemiologiske data
Det ble funnet en sannsynlig sammenheng mellom bruk av paracetamol hos barn og utvikling av astma
og allergi i den verdensomfattende
ISAAC-studien (International Study of
Asthma and Allergies in Childhood)
(22). Dette er også vist i andre studier
som har brukt validerte «verktøy» fra
ISAAC (23–25). Selv om epidemiologiske data stort sett peker i retning av
en positiv assosiasjon mellom bruk
av paracetamol tidlig i livet og senere
utvikling av astma og allergi, så er de
få prospektive studiene som er gjort
på området mindre konsistente.
En stor fødselskohortstudie fra Italia
undersøkte sammenhengen mellom
bruk av paracetamol og senere
utvikling av astma hos 6–7 åringer.
De så på flere fenotyper, tidlige
astmasymptomer (første to leveår),

I den norske miljø- og barneastmastudien fant man at bruk
av paracetamol de første seks
måneder av barnets liv ga økt
risiko for allergisk sensitivisering og tidligere astma hos
jenter. FOTO: COLOURBOX.COM
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persisterende astmasymptomer og
senere debut av astma (siste tolv
måneder). Den sterkeste assosiasjonen til bruk av paracetamol var med
den første fenotypen, og dette ble
forklart med at hvesing ved virale
infeksjoner ofte er feiltolket som
tidlige astmasymptomer (26).
I den norske miljø- og barneastmastudien, som var en prospektiv fødselskohortstudie med 1016 barn inkludert
ved fødsel og fulgt opp ved ti års
alder, hadde mødrene til 31 barn
brukt paracetamol i første trimester
og 32 i andre og/eller tredje trimester.
Totalt 83 barn (42 gutter og 41 jenter)
hadde fått minst en dose paracetamol
før fylte seks måneder. Studien fant
økt risiko for allergisk rhinitt ved ti
års alder dersom mor hadde brukt
paracetamol i første trimester, men
ingen økt risiko for nåværende astma
eller allergisk sensitivering ved ti års
alder. Bruk av paracetamol de første
seks måneder av barnets liv ga økt
risiko for allergisk sensitivering og
tidligere astma hos jenter (27).
En omfattende svensk studie med
mer enn 4000 deltagere fant at barn
født av mødre som brukte paracetamol i svangerskapet hadde økt risiko
for å stå på inhalasjonssterioder pga
astma (hvesing) i 4–5 års alder (28).
En dansk studie med 345 barn av
astmatiske mødre så en sammenheng mellom bruk av paracetamol
første leveår og hvesing fra 0–3 år,
men de kunne ikke på vise noen
sikker sammenheng mellom tidlig
bruk av paracetamol og forekomst av
astma ved sju års alder. Videre var det
i denne danske studien ingen assosiasjon mellom bruk av paracetamol i
tredje trimester av svangerskapet og
astma i tidlig barnealder (29).
Det at forskningen på dette feltet
ikke alltid peker i samme retning,
er ofte forklart gjennom det epidemiologiske begrepet revers kausalitet.
Det betyr i denne sammenhengen at
barn med erkjente luftveissykdommer,
inklusive astma, har større sannsynlighet for å bruke paracetamol tidlig i
livet enn ellers friske (30). Ved en slik
sammenheng er inntaket av paracetamol heller en konsekvens av sykdom
enn en årsak til sykdom. Eksponering
for paracetamol i svangerskapet ville
sannsynligvis ikke bli påvirket av
revers kausalitet, men hvis for

Det er lansert flere ulike forklaringer på hvorfor bruk av paracetamol
kan øke risikoen for astma og allergi hos barn. En mulig forklaring kan være
at paracetamol svekker antioksidantforsvaret i kroppen. Feber hos barn er
en del av den naturlige fysiologiske infeksjonsbekjempelsen og kan
derfor ha positive effekter. FOTO: COLOURBOX.COM

eksempel mor har kjent astma
eller allergi, måtte dette tas hensyn
til i vurderingen av resultatene.

atferdsproblemer sammenlignet med
ueksponerte søsken (32). Studien fant
ikke noen tilsvarende langtidseffekter
etter bruk av ibuprofen.

Bruk av paracetamol
i svangerskapet og andre
tilstander

Bør gravide og barn
fortsatt bruke paracetamol?

En dansk studie konkluderer med at
bruk av paracetamol i svangerskapet
gir økt risiko for kryptorkisme (dvs. at
testiklene ikke vandrer ned i pungen
hos guttefoster) (31). Nylig ble det
også kjent at data fra den store
norske Mor-Barn-undersøkelsen
viser at barn som hadde blitt eksponert for paracetamol i mer enn
28 dager av svangerskapet, hadde
dårligere grovmotorikk, dårligere
evne til kommunikasjon og mer

Generelt oppfordres det til forsiktighet med all legemiddelbruk, inkludert
paracetamol, både i svangerskapet og
hos små barn. Man bør bare behandle
på klar indikasjon, og alltid vurdere
behov og fordeler mot risiko og
bivirkninger. Ibuprofen og lignende
medikamenter, som diklofenak og
naproxen, er i svangerskapet rapportert å gi nyreskade hos fosteret med
lite fostervann som følge (33). De siste
tre måneder av svangerskapet bør en

ikke benytte ibuprofen pga. risiko
for blødninger og for tidlig lukking
av ductus arteriosus (liten blodåre
som forbinder hovedpulsåren med
lungepulsåren i fosterlivet) (12). Feber
hos barn er en del av den naturlige
fysiologiske infeksjonsbekjempelsen
og kan derfor ha positive effekter.
Det er viktig å ha en klar og fortløpende vurdering av allmenntilstanden hos små barn og ha mindre fokus
på selve feberen. På den annen side
er det av stor betydning å tilby barn
god smertelindring ved behov. Det
finnes i dag ikke så mange valgmuligheter for enkel smertelindring, for
eksempel ved operative inngrep på
barn eller etter andre prosedyrer hvor
det kan være blødningsfare. Ibuprofen
og acetylsalisylsyre kan påvirke blod-
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platenes evne til å koagulere blodet.
Opiater skal bare brukes kortvarig og
det er nylig kommet begrensninger
for bruk av kodeinfosfat (for eksempel
Paralgin Minor®) til barn. I mangel på
andre alternativer er derfor paracetamol fortsatt førstevalget som smertestillende medikament til barn. Det bør
i alminnelighet være en høy terskel
for å gi febernedsettende medikamenter til barn, men ved påvirket
allmenntilstand og feber finnes det
ingen klart bedre alternativ enn
paracetamol.
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dose til antall sprøyter, antall injeksjoner og totalt injeksjonsvolum ved
hver dosering:
Dose
(mg)

Antall sprøyter
75 mg
150 mg

75
150
225
300
375
450
525
600

1
0
1
0
1
0
1
0

Antall
injeksjoner

Totalt injeksjonsvolum (ml)

1
1
2
2
3
3
4
4

0,6
1,2
1,8
2,4
3,0
3,6
4,2
4,8

0
1
1
2
2
3
3
4

Tabell 2: Dosering hver 2. uke, voksne, ungdom og barn (≥6 år).
Kroppsvekt (kg)
Utgangsnivå
av IgE
(IE/ml)

>20-25

>25-30

>30-40

>40-50

>50-60

>30-100
>100-200
>200-300
>300-400
>400-500

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

>500-600

*

*

*

*

*

>600-700

*

225

*

*

375

>700-800

225

225

300

375

450

>800-900

225

225

300

375

450

>900-1000

225

300

450

525

>1000-1100

225

300

375

450

600

>1100-1200

300

300

450

375

525

600

>1200-1300

300

375

450

525

>1300-1500

300

375

525

600

Utgangsnivå
av IgE
(IE/ml)

>60-70

>70-80

>80-90

>30-100
>100-200
>200-300
>300-400
>400-500
>500-600
>600-700
>700-800
>800-900
>900-1000
>1000-1100
>1100-1200

*

*

*

*

*

Kroppsvekt (kg)
>90-125

>125-150

*

*

*

*

*

*

*

*

*

375

*

*

*

450

525

*

375

375

525

600

375

450

450

600

450

525

450

525

600

525

450

600

600

>1200-1300
>1300-1500

* Dosering hver 4. uke: Se tabell 3.
Blanke felt: Skal ikke behandles. Ikke tilgjengelige data for
doseanbefaling.

