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Det har länge funnits flera hypoteser och teorier som försökt förklara orsaken till varför 

alltfler människor blir allergiska. Ny forskning pekar på att allergier uppkommer dels på 

grund av en lägre förekomst av bland annat Lactobacilli och Bifidobakterier och dels av en 

lägre diversitet av bakterier. Det stödjer den allmänna övertygelsen om att den ökade 

förekomsten av allergier kan bero på att människor inte är lika exponerade för mikrober som 

de var för 40 år sedan. 

 

 

Kompositionen av människans tarmflora 

En människas tarmflora består av ungefär 100 biljoner mikroorganismer, där majoriteten 

utgörs av olika bakterier. Dessa mikroorganismer kallas även för mikrober och går under 

samlingsnamnet mikrobiota. De vanligaste fyla av bakterierna är Firmicutes (Lactobacilli), 

Aktinobakterier (Bifidobakterier spp), Bacteroides spp och Proteobacteria. Kolonisationen av 

människan inleds från den stund då den föds och kompositionen av mikrobiotan etableras 

under barndomen. Utifrån flera studier på mikrobiotan har forskarna kunnat observera att det 

finns kopplingar mellan allergier och mikrobiotan.  

 

Allergiers koppling till mikrobiotan  

Eftersom att alltfler människor är allergiska nuförtiden 

till skillnad från några decennium sedan, har flera 

forskare funderat vad det beror på. Flera studier har 

kunnat observera några skillnader mellan barnen som 

är allergiska och de som inte är det. De fann att de 

med allergier hade en lägre förekomst av Lactobacilli 

och Bifidobakterier, men även en låg diversitet av den 

totala mikrobiotan, vilket pekar på att det kan 

förknippas med en högre risk att utveckla allergier.  

 

Är probiotika botemedlet? 

Det har länge varit tal om det är hjälpsamt att äta 

produkter med bakteriestammar för att tillföra extra 

bakteriekulturer, såsom olika arter av Lactobacilli med 

flera, därför att det ska ha positiva effekter för mag- och tarmkanalen vid magproblem. Flera 

studier visar dock på att probiotika inte har någon egentlig effekt på tarmfloran. Det kan inte 

heller ge ett skydd eller en eventuell fördel mot allergier. Med andra ord, är probiotika inte ett 

potentiellt botemedel för allergier. Följaktligen behövs det vidare forskning för att finna svar 

på vad som orsakar allergier och hur det i så fall kan botas.  
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Uppkomsten av allergier 
 

De flesta människor har minst 

en sak som de är allergiska 

mot. Det beror på att kroppen 

uppfattar harmlösa antigener, 

det vill säga ämnen som är 

främmande för kroppen, som 

farliga, vilket leder till att 

immunförsvaret reagerar på två 

sätt; en snabb, specifik respons 

och en långsammare, ospecifik 

respons. Detta leder till 

symtomen för en allergisk 

reaktion.  


