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Det har vært en endring i inntaket av
de langkjedede flerumettede fettsyrene de siste 30–40 årene. Inntaket av flerumettede omega-6-fettsyrer har økt, det spises mindre fisk
og inntaket av flerumettede omega3-fettsyrer er redusert. Endringen har
sammenfalt i tid med den observerte
økningen i atopi og allergisk sykdom.
Ettersom omega-6- og omega-3fettsyrer dels har antagonistisk
innvirkning på inflammasjonsprosessen, kan endringen i inntaket av disse
fettsyrene være en av forklaringene
på den økte forekomsten av atopi og
allergisk sykdom.
Målet med artikkelen er å gi en
oversikt over studier som omhandler tilskudd av fiskeolje og fiskespising under svangerskapet og
barnets første leveår, og assosiasjonen til atopi og allergisk sykdom
som astma, allergi og atopisk
dermatitt hos barnet senere i livet.
Studier med tilskudd av fiskeolje til
gravide ser ut til å redusere allergisk
sensibilisering overfor matvarer samt
forekomst og alvorlighetsgrad av
atopisk eksem. Tilskudd av fiskeolje
til barn er assosiert med immunologiske endringer hos barnet, men det
er usikkert om endringene har klinisk
betydning.
Fiskespising under svangerskapet
er assosiert med en beskyttende
effekt på atopi/atopiske manifestasjoner hos barnet. Flertallet av
studier som har sett på assosiasjonen mellom fiskespising tidlig i livet
og senere atopisk sykdom viser en
beskyttende effekt.
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kningen i forekomsten av de
allergiske sykdommene astma,
atopisk eksem og rhinitt de siste
30–40 årene kom i etterkant og delvis
parallelt med livsstilsendringer og
medførte endring i inntak av flerumettede fettsyrer og fisk (1). Endringen
innebar økt inntak av flerumettede
omega-6-fettsyrer og redusert inntak av
flerumettede omega-3-fettsyrer. Inntaket
av flerumettede fettsyrer domineres nå av
omega-6-fettsyrer i vestlig diett, og
ettersom fiskeinntaket har gått ned, har
den viktigste kilden til de lange flerumettede omega-3- fettsyrene falt bort.
Omega-6- og omega-3-fettsyrer
har mange motsatte (antagonistiske)
biologiske funksjoner, og en ubalanse
i forholdet mellom disse hovedtypene
fettsyrer er derfor assosiert med
fysiologiske feilfunksjoner (dysfunksjoner) og dermed økt sykdomsrisiko.
Det har derfor vært viet stor interesse
for om en endring i inntak av ulike
flerumettede fettsyrer og fisk påvirker
forekomsten av allergisk sykdom.
Hvilke biologiske forbindelser er det
mellom inntak av ulike flerumettede
fettsyrer, inflammasjon og atopi og
atopiske manifestasjoner?
Når vi spiser fisk eller inntar fiskeolje,
medfører de langkjedede omega-3fettsyrene i fisken en rekke biologiske
effekter; omega-3-fettsyrene erstatter
omega-6-fettsyrene i et dose-responsforhold i så og si alle cellemembraner.
Det er ulike typer prostaglandiner som
inngår i inflammasjonsprosessen, noen
fremmer inflammasjon, mens andre
hemmer inflammasjon. Omega-3 og
omega-6 konkurrerer i produksjonen av
de ulike prostaglandinene, og svært
forenklet fortalt gir økt inntak av
omega-3-fettsyrer en redusert mengde
omega-6-fettsyrer som substrat for
produksjon av ulike mediatorer som
inngår i inflammasjonsprosessen.
Teoretisk vil dette kunne gi mindre
atopisk sensibilisering og atopiske
manifestasjoner.

Finnes det studier som understøtter
den hypotetiske forklaringsmodellen?
Dunstan og kolleger (2) har i et
randomisert klinisk forsøk studert om
tilskudd av omega-3-fettsyrer under
svangerskap kunne modifisere immunresponsen til barna. Knapt 100 atopiske gravide deltok i studien og de
fikk tilskudd med fiskeolje eller placebo
fra 20. svangerskapsuke til fødselen.
Fiskeoljen inneholdt 3,7 g omega-3fettsyrer per dag.
Dunstan og kolleger viste i sin første
artikkel at nivået av cytokinet IL-13 i
plasma fra navlestrengsblod var lavere
når mødrene fikk fiskeolje sammenliknet
med placebo (3). I en annen artikkel fra
samme studie ble det vist at omega-3innholdet i erytrocyttmembranene var
signifikant høyere blant barn av mødre
som hadde fått omega-3-tilskudd enn
hos barn av mødre som hadde fått
placebo. Når de hvite blodlegemene
hos barna ble stimulert med allergener,
var det en tendens til lavere cytokinrespons hos barn når mødrene hadde fått
fiskeoljetilskudd, dog var forskjellen bare
signifikant for IL-10. I det samme
forsøket ble det også vist at tilskudd
av fiskeolje under svangerskapet var
assosiert med en økt mengde omega-3fettsyrer i morsmelk fram til seks
måneders alder(4). Fra randomiserte
forsøk er det altså holdepunkt for at
tilskudd av fiskeolje under svangerskapet
både påvirker signalstoffer (cytokiner)
i navlestrengsblod, fettsyresammensetningen i morsmelken og i cellemembraner, og i cytokinsvaret når
hvite blodlegemer fra nyfødte blir
stimulert med ulike allergener.

Omega-3-tilskudd under
svangerskapet og atopisk sykdom
Utfordringen når man skal vurdere
intervensjonsstudier med tilskudd av
fiskeolje under svangerskap, amming og
de første leveår og effekt eller assosiasjon til atopisk sykdom, er den store
variasjonen både i eksponeringsvariabler

Funn fra barneallergistudien i Trondheim viser at barn som spiste fisk mer enn en gang i uken
ved ett års alder hadde betydelig redusert risiko for å utvikle eksem ved to års alder. Samme
beskyttende effekt ble ikke funnet ved tilskudd av tran. foto: beate horg / bakgrunnsfoto: olga brovina

nene det ble testet mot sammenliknet
med kontrollgruppen.
Eksem kombinert med sensibilisering
for matallergener var også signifikant
lavere i fiskeoljegruppen. Risikoen for
å bli sensibilisert mot et eller annet
matslag, mot egg og for å få IgE-assosiert eksem, var 3–4 ganger lavere i
fiskeoljegruppen, mens risikoen for
å utvikle matvareallergi var ti ganger
redusert.
En dansk fødselskohortstudie(10)
viste økt innhold av omega-3-fettsyrer i
erytrocyttmembraner hvis mor hadde

fått fiskeoljetilskudd under amming.
Denne studien hadde ikke styrke til
å se på atopiske endepunkt.
Randomiserte kliniske forsøk viser
at fiskeoljetilskudd under svangerskap
og amming gir barna et økt tilfang av
omega-3-fettsyrer og et høyere omega3-nivå i cellemembraner. Fiskeoljetilskudd
under svangerskapet er assosiert med
immunologiske endringer i navlestrengsblod, og studiene viser også kliniske
effekter som redusert sensibilisering
mot vanlige matallergener, med redusert
forekomst og alvorlighetsgrad av atopisk
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og utfallsvariabler. Mengde og type
fiskeoljetilskudd varierer, det er brukt
ulike placebooljer, videre er det meget
stor variasjon av de atopiske utfallsvariablene, både med hensyn til alder for
oppfølging av barnet og hvilke atopiske
manifestasjoner som er studert.
Utfallsvariablene varierer fra atopisk
sensbilisering (målt ved hudprikktest
eller spesifikt IgE), eller det kan være
ulike kliniske manifestasjoner av atopisk
sykdom som astma, atopisk eksem eller
allergisk rhinitt.
I det følgende bruker jeg en systematisk review av Kremydia og kolleger (5)
publisert i 2009 som hovedkilde for
tilgjengelig litteratur på dette området.
Forfatterne søkte på studier som
omhandlet fiskeinntak under svangerskap og amming og atopisk sykdom hos
barnet, og fiskeinntak første leveår eller
i barndommen og atopisk sykdom senere
i livet.
Fem randomiserte forsøk med fiskeoljetilskudd under svangerskapet ble
identifisert (2–4, 6–10).
I «the European multicenter pregnancy
supplementation study» (7) fant man at
fiskeoljetilskudd under svangerskapet
nedregulerte Th2-responser (IL-13)
i navlestrengsblod og at nedgangen i
IL-13 var størst hos ikke atopiske mødre.
Det var ingen undersøkelse av barna i
denne studien.
I en dansk randomisert studie med
fiskeolje mot olivenolje under svangerskapet ble barna fulgt opp med kliniske
endepunkt ved 16 års alder (8). Der
hvor mødrene hadde fått fiskeolje på
slutten av svangerskapet, hadde
16-åringene signifikant lavere forekomst
av astma (alle typer) og allergisk astma
sammenliknet med kontrollgruppen.
I et randomisert klinisk forsøk fra
Sverige ble tilskudd under svangerskapet
av fiskeolje sammenliknet med soyaolje
(9). 145 gravide med allergisk sykdom i
familien deltok.
Det var signifikant færre ettåringer i
fiskeoljegruppen som hadde en positiv
prikktest mot egg eller et av de allerge-

Inntak av
fiskeolje og
fisk gir økt
tilfang av
omega-3fettsyrer
som er vist
å ha en allergibeskyttende effekt.
illustrasjonsfoto: duzan zidar

eksem første leveår. Hva forteller så
studier om fiskeoljetilskudd til små barn?
Kremmyda og kolleger beskriver i
samme review-artikkel fem randomiserte
forsøk med fiskeoljetilskudd til små barn
(11–15). Oppsummert kan en si at
tilskudd av fiskeolje til barn fører til
en høyere omega-3-status hos barna.
Det økte nivået av omega-3-fettsyrer
kan assosieres til immunologiske
endringer i blodet, men det er usikkert
om disse immunologiske endringene er
av klinisk betydning og om de vedvarer.
I to randomiserte studier er fiskeolje brukt i behandling av astma. I en
australsk studie(14) ble det ikke funnet
noen effekt på lungefunksjon eller alvorlighetsgrad av astma, mens man i en
japansk studie(15) fant en signifikant
bedring av lungefunksjon og astmasymptomer hos barn som fikk fiskeoljetilskudd. Dokumentasjonen for at tilskudd
av fiskeolje har en gunstig forebyggende
effekt på atopisk sykdom er mer usikker,
resultatene er til dels motstridende,
og det trengs flere studier før fiskeoljetilskudd til barn kan anbefales som
behandling ved astma.

Hva med fisk og allergisk sykdom?
Det er plausible biologiske forklaringsmodeller for at langkjedede omega-3fettsyrer har en gunstig forebyggende
effekt på atopi og atopiske manifestasjoner. Den viktigste matkilden for langkjedede omega-3-fettsyrer er fisk, spesielt
fet fisk hvor fettet er fordelt i hele fisken,
slik som i makrell, sild, laks og ørret.
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Det er derfor naturlig at fiskeinntak har
blitt viet stor oppmerksomhet i forhold
til utvikling av atopi og atopiske
manifestasjoner.
Kremmyda og kolleger beskriver i sin
systematiske review 14 studier som tar
for seg fiskespising under svangerskap,
amming og tidlige barneår og assosiasjonen til atopi og atopiske manifestasjoner.
Av naturlige grunner er det ikke mulig å
gjennomføre randomiserte, blinde forsøk
med fiskespising. Studiedesignet varierer
i «fiskestudiene», det er gjennomført
prospektive kohortstudier, retrospektive
kohortstudier, kasus-kontroll-studier og
tverrsnittstudier. Også i disse studiene
varierer eksponeringsvariabler, noen
skiller f. eks. ikke mellom fet og mager
fisk og det er brukt svært ulike redskap
for å kvantifisere fiskeinntaket.
Fem av studiene tar for seg assosiasjonen mellom fiskespising under svangerskapet og atopisk sykdom hos barnet
(16–20). Alle studiene finner en
beskyttende effekt av at den gravide
spiser fisk. En kritikk mot disse studiene
er at de kun ser på den gravides fiskespising, hva barnet spiser av fisk første
leveår er det ikke redegjort for. Det er
derfor vanskelig å vurdere om den beskyttende effekten skyldes det mor har
spist, eller om det er barnets eget inntak
av fisk som har gitt den beskyttende
effekten.
En prospektiv kohortstudie (21) som
blant annet studerte fiskespising under
amming, fettsyresammensetningen i
morsmelken og atopi hos barnet, fant

ingen assosiasjon mellom fiskeinntaket
til mor og atopiske manifestasjoner hos
barnet.
I sin review-artikkel har Kremmyda (5)
registrert 14 studier som ser på assosiasjonen mellom barnets fiskeinntak og
atopi. I disse studiene varierer alder for
registrering av fiskeinntak fra første
leveår (tre studier) til 15–17 års alder,
de fleste studiene har registrert fiskeinntak i tidlig skolealder. Tidspunkt
for måling av utfallsvariablene varierer
mye, og det er også stor forskjell på
selve utfallsvariablene.
Funnene i disse 14 studiene er
inkonsistente, ni av studiene, to kasuskontroll-studier (22,23), tre prospektive
kohortstudier (24–26) og fire tverrsnittsstudier (27–30), rapporterer at fiskeinntak har en gunstig og forebyggende
effekt på atopiske manifestasjoner.
En tverrsnittsstudie (31) finner en
ugunstig effekt av fiskeinntak, mens
en kasus-kontroll-(32) og en tverrsnittsstudie (33) ikke finner noen assosiasjon
mellom barnets fiskeinntak og atopi/
atopiske manifestasjoner.
I de studiene som finner en beskyttende effekt av fiskeinntak, er det stor
variasjon i graden av redusert risiko for
atopi, risikoreduksjonen varierer fra 22 %
til 80 %.

Barneallergistudien
i Trondheim (PACT)
Funn fra Barneallergistudien i Trondheim
(34, 35) (the Prevention of Allergy
among Children in Trondheim (PACT)

under svangerskapet. Hvis barnets kost
ikke er gjort rede for, er det vanskelig å
trekke noen slutninger om hva eventuelle
funn skyldes.
Er det virkelig fisken som er årsak til
redusert forekomst av eksem, eller er
fiskespising bare et proxy for annen
atferd i disse familiene, atferd som
eventuelt beskytter mot eksem?

Avslutning
I denne typen prospektive kohortstudier
er det ikke mulig å trekke noen konklusjoner om årsaksforhold, men det er
etter hvert mange slike studier som
peker i samme retning; fiskeinntak tidlig
i livet beskytter mot atopi.
Hva kan være forklaringen på at vi i
PACT-studien ikke finner noen effekt av
tran, men effekt av fisk? Forklaringen kan
være at fisk er mer enn bare omega-3fettsyrer. Fisk og skalldyr er ypperlige
proteinkilder, og er rike på taurin, NADH
og steroler og inneholder sink, selen,
jod, Vitamin D og vitamin B12.
Forklaringen kan være at fiskeolje og
tran ikke er fullgode erstatninger for fisk,

og at å spise «naturlig» mat er bedre enn
raffinerte næringstilskudd, men den kan
også være at fiskespising første leveår
er et proxy for en gunstig livsstil i disse
familiene som vi ikke klarer å måle med
vårt spørreskjema.
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