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Sammandrag 
Allergier uppstår när kroppen försvarar sig mot allergener som vanligtvis är harmlösa. De 

delas in i IgE-medierade och de icke-IgE-medierade allergier beroende på immunförsvarets 

respons på allergenen och de skiljer sig åt i specificitet. Eftersom förekomsten av allergier har 

ökat kraftigt de senaste årtiondena i västvärlden, där mycket är industrialiserat, har frågan 

väckts om det finns en koppling mellan ökningen av allergier och den reducerade kontakten 

med mikroorganismer. Människans mikrobiota består av 100 biljoner mikrober från olika 

fylan och de vanligaste är bland annat Aktinobakterier, Bakteroides och Firmicutes. 

Mikroberna koloniserar sin värd från födseln och via studier på kompositionen har tarmfloran 

kopplats till allergier. Därför undersöks om det föreligger samband mellan tarmfloran och 

utvecklingen av allergier, men också orsaken till den högre frekvensen av allergier. Genom att 

studera fekala prover från nyfödda upp till femåriga barn har forskarna hittat klara skillnader 

mellan tarmfloran hos de icke-allergiska och de som är allergiska. Studier har också visat på 

att en högre diversitet associeras med lägre risk att utveckla allergier. Dock finns det ingen 

enhetlig uppfattning om vilka mikrober som har betydelse för utvecklingen av allergier.  

  

 

Inledning 
Under de senaste 30 till 40 åren har förekomsten av allergier tydligt ökat i västvärlden. 

Tidigare studier har visat att det främst gäller västra Europa till skillnad från östra och centrala 

Europa (Björkstén et al. 1998, Björkstén et al. 1999, Björkstén et al. 2001). Dock är det oklart 

varför det finns skillnader mellan de olika delarna av Europa. Det har lett till att det finns 

mycket forskning som undersöker vilka orsaker som ligger bakom denna nya förändring. 

Hittills har det föreslagits att ökningen av allergier framför allt beror på olika faktorer från 

omgivningen. Den mest rimliga faktorn, som diskuteras och som verkar ha störst påverkan, är 

den reducerade exponeringen för mikroorganismer i form av till exempel vardagssmuts och 

infektioner (Strachan 1989, Rook et al. 2013), vilket skulle kunna tyda på att människor kan 

ha en renare tillvaro genom högre levnadsstandard (Rook et al. 2013).  

 

Tarmfloran och dess komposition 

I en vuxen människokropp kan det finnas cirka 100 biljoner mikroorganismer bara i 

matsmältningskanalen. Det motsvarar ungefär 1 kilogram i ren vikt, och det är tio gånger mer 

än vad människan har egna kroppsceller (Luckey 1972). Tarmfloran består av flera olika 

sorters mikroorganismer vilka benämns som mikrobiota. Majoriteten är bakterier, där de 

vanligaste fyla är Bacteroides spp, Firmicutes (Lactobacillus spp), Aktinobakterier 

(Bifidobakterier spp) och Proteobacteria (Escherichia coli) (Eckburg et al. 2005, Duncan et 

al. 2009), men det finns också en minoritet av bland annat arkéer (Eckburg et al. 2005) och 

virus (Reyes et al. 2010). Mikrobiotan börjar kolonisera sin värd redan från födseln och 

fortsätter att etablera sig under barndomen.  

 

Det har varit möjligt att följa utvecklingen av tarmfloran i och med att vissa grupper och 

släkten går att undersöka in vitro. På så sätt har forskare kunnat lära sig mer om organismerna 

i tarmfloran och upptäcka hur de skiljer sig och i vilken grad de har koloniserat olika 

människor (Björkstén et al. 1999, Björkstén et al. 2001). Dock är många av organismerna i 

tarmfloran fortfarande okända eftersom det inte går att undersöka dem in vitro. Därför 
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introducerades människans mikrobiomprojekt (eng. the human microbiome project, HMP), 

som startade 2008, av USAs nationella hälsoinstitut (NIH) för att identifiera och kategorisera 

mikrobiomet och därmed få en djupare förståelse för människors genetiska mångfald utifrån 

kompositionen av mikroorganismerna, men också för att förstå uppkomsten av olika 

sjukdomar kopplade till mikrobiomet (Turnbaugh et al. 2007). Genom många studier på både 

utvecklingen och kompositionen av tarmfloran de senaste årtiondena har flera forskare kunnat 

länka mikrobiotan till många olika sjukdomar och hälsoproblem, bland annat inflammatoriska 

tarmsjukdomar (IBD, eng. Inflammatory bowel diseases) såsom till exempel Crohns sjukdom 

och ulcerös kolit (Duchmann et al. 1995), typ 1 diabetes (Brugman et al. 2006) och allergier.   

 

Syftet med detta arbete är att undersöka om forskningen kan visa att det finns ett samband 

mellan tarmfloran hos människan och utvecklingen av allergier, samt att försöka redogöra för 

om vi människor har blivit mer allergiska på grund av en ökad hygien idag än för 30 till 40 år 

sedan. Arbetet kommer först ge en överblick om allergier i allmänhet och sedan kommer det 

främst inriktas på forskning om astma, eksem och allergisk snuva.  

 

 

Allergier 
IgE-medierade och icke IgE-medierade allergier 

En allergi är en negativ reaktion mot antigener, både luftburna och de från mat, som i normala 

fall är harmlösa för kroppen. Reaktionen är en försvarsmekanism av kroppen för att skydda 

sig mot ämnen som uppfattas som främmande och skulle kunna vara skadliga (Middelveld 

2014). Allergiska reaktioner sker för att immunförsvaret har svårt att skilja mellan 

sjukdomsalstrande och ofarliga antigener (Yu et al. 2016). Antigener som utlöser allergiska 

reaktioner kallas även för allergener (Middelveld 2014).  

  

Men alla allergier reagerar inte på samma sätt på allergener, därför delas de vanligtvis in i två 

kategorier; IgE-medierade allergier som är de vanligaste och icke-IgE-medierade allergier 

(Middelveld 2014). Vid den förstnämnda reagerar immunförsvaret genom att producera 

immunglobulin E (IgE) antikroppar mot det främmande ämnet. De nybildade IgE 

antikropparna fäster sig via en receptor på ytan av bland annat vita blodkroppar, såsom 

mastceller eller basofila granulocyter, och dendritiska celler. När det har skett, kan 

antikropparna fånga in och binda till sig allergenerna. Mogna dendritiska celler kan med hjälp 

av typ 2 t-hjälparceller (Th2), som är en av de två undergrupper av t-hjälparceller som finns, 

därefter producera antigenspecifika IgE, som också kan binda till de vita blodkropparna. Den 

specifika IgE kan tillsammans med allergenen aktivera frisättningen av olika ämnen, till 

exempel histamin, som leder till en inflammation vilket är ett av symptomen vid en allergi 

(Galli & Tsai 2012). Medan vid icke-IgE medierade allergier reagerar immunförsvaret med att 

andra celler är involverade. Istället för att producera specifika antikroppar förlitar sig 

immunförsvaret på till exempel t-hjälparceller (Nowak-Węgrzyn et al. 2015). Dock tar de 

längre tid på sig att reagera (Middelveld 2014), vilket gör att det dröjer längre innan 

symptomen uppstår (Nowak-Węgrzyn et al. 2015). 

 

Med andra ord, skiljer de två typerna sig åt i specifikation. Med hjälp av IgE-antikroppar är 

immunförsvaret allergenspecifik och kan därför reagera snabbt och effektivt vid upprepad 

exponering av ämnet, medan icke-IgE-medierade allergier inte är lika specifika.  

 

Skillnaden mellan allergi och intolerans 

Allergier kan lätt förväxlas med intoleranser i och med att symptomen för båda är snarlika 

varandra. Men det finns faktorer som gör att det är lättare att skilja dem åt. Distinktionen 



3 
 

mellan allergier och intoleranser är att allergier involverar immunförsvaret och att regleringen 

av det inte fungerar som det ska. Intoleranser påverkar däremot inte immunförsvaret och det 

beror inte på inkorrekt immunreglering. Istället kan intoleranser bero på oförmåga att bryta 

ner eller ta upp ämnen. Ett vanligt exempel är laktosintolerans, där kroppen inte kan bryta ner 

laktosen på grund av brist av enzymet laktas (Yu et al. 2016).  

 

 

Olika förklaringar till utvecklandet av allergier 
Det finns flera hypoteser och teorier som har presenterats genom åren. De har sina perspektiv 

på orsaken till varför man utvecklar allergier, men också hur det skulle kunna kopplas till 

mikrobiotan. En av dessa, som tas upp av forskare, menar att allergier beror på en låg 

mikrobiell diversitet (Abrahamsson et al. 2012). En annan av de vanligaste tar upp Th1 (typ 1 

t- hjälparcell) och Th2-obalansteorin, som i stora drag handlar om att skev stimulering av 

immunresponserna kan orsaka sjukdomar, det vill säga allergier. Det är på grund av 

otillräcklig stimulering från mikrober i tidig ålder, eftersom det är viktigt för utvecklingen och 

mognaden av immunresponserna (Wold 1998). De mest grundläggande och omnämnda 

teorierna, som specifikt gäller astma, snuva med mera är emellertid den så kallade 

hygienhypotesen och gamla vänner-hypotesen av David Strachan och Graham Rook, som 

närmare kommer att presenteras nedan.   

 

Hygienhypotesen 

En teori som skulle kunna förklara att allergier, såsom eksem, hösnuva och astma, har ökat i 

västra Europa är hygienhypotesen (eng. hygiene hypothesis) som först formulerades av David 

Strachan (1989). Genom att studera både hösnuva och eksem hos barn först vid 11 år och 

senare vid 23 års ålder, kunde han uppfatta ett mönster där turordningen i syskonskaran och 

antalet syskon ett barn hade påverkade huruvida personen hade utvecklat allergier eller inte. 

Han observerade att antalet äldre syskon hade en större påverkan än antalet yngre syskon i 

fallet. Från resultatet var det möjligt att se sambandet att ju fler äldre syskon barnen hade 

desto lägre förekomst av allergier var det bland de personerna. Men resultaten kunde däremot 

inte säga huruvida infektioner spelade en roll för att uttrycka en allergi. Trots detta, var det 

möjligt att dra slutsatsen att om barn utsattes för infektioner vid tidig ålder så gav infektioner 

vid senare tillfälle dem ett skydd mot allergier. Detta gällde oavsett om smittan kom från de 

äldre syskonen eller genom indirekt förvärvat skyddet från modern under graviditeten 

(Strachan 1989).  

  

För att summera hans upptäckt, hade barnen med många äldre syskon lägst frekvens av 

allergier troligtvis för att de ständigt varit exponerade för bakterier via äldre syskons 

infektioner, direkt och indirekt, och genom vardagssmuts. Genom att sjukdomarna sprids runt 

mellan familjemedlemmarna skulle de yngre syskonen både få in ”nyttiga” bakterier och 

kunna bygga upp det adaptiva immunförsvaret och därmed ha stärkt sitt eget immunförsvar. 

Men det förklarar inte hur allergier och liknade sjukdomar skulle kunna kopplas till 

tarmfloran. 

 

Gamla vänner-hypotesen  

Den så kallade gamla vänner-hypotesen (eng. old friend hypothesis) eller gamla vänner-

mekanismen som utvecklades av Rook et al. (2003) ger en annan förklaring till varför 

allergier utvecklas. Enligt gamla vänner-hypotesen ligger orsaken i de mikrober som 

människan har lärt sig att leva i symbios med under evolutionens gång. Genom att ständigt 

haft kontakt med vissa bakterier och andra mikroorganismer från omgivningen, blev 
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människan mer och mer tolerant gentemot dem vilket ledde till att de började samevolvera. På 

så sätt blev dessa mikrober med tiden en väsentlig del av hur människans immunförsvar 

regleras och därför blev de mer eller mindre ofarliga för människan. Eftersom människan har 

samevolverat med dessa mikroorganismer under så lång tid kallas de för ”de gamla 

vännerna”. Men i och med att mycket har blivit industrialiserat och urbaniserat och därigenom 

allt renare har kontakten med ”de gamla vännerna” minskat, vilket skulle leda till bristfällig 

immunoreglering på grund av mikroberna sköter och bidrar till regleringen av immunförsvaret 

och denna defekt skulle kunna ge upphov till olika sjukdomar, till exempel allergier och 

inflammatoriska tarmsjukdomar (Rook et al. 2013).   

 

Båda teorierna hävdar att ökningen av allergier beror på reducerad exponering för mikrober, 

men de har olika förklaring till den bakomliggande orsaken. I första hypotesen ligger 

problemet i att storleken på familjer minskar vilket gör att infektioner inte sprids inom 

familjen så att det blir ökad risk att utveckla allergier. I andra hypotesen så utsätts däremot 

inte personer från Europa och andra industriländer för de bakterier vi behöver för att utveckla 

ett fungerande immunförsvar och därför utvecklar flera människor nuförtiden allergier för att 

det är för rent i och med bättre levnadsförhållanden och urbanisering. Det gör att om man 

kombinerade de två hypoteserna, skulle de tillsammans kunna ge en möjlig förklaring till 

ökningen av allergier.  

 

 

Relationen mellan allergier och tarmfloran 
I och med att flera forskare har kunnat observera en tydlig ökning i förekomsten av allergier i 

olika delar av världen (Björkstén et al. 1998, De Filippo et al. 2010), vilket kan bero på olika 

miljöfaktorer, har flera studier undersökt olika aspekter av ämnet. En del forskning har 

redogjort för hur förekommande allergier är i de olika delarna av Europa (Björkstén et al. 

1998). Medan andra studier har studerat hur kompositionen av mikrobiota skiljer sig åt mellan 

allergiska och icke-allergiska barn vid en viss tidpunkt (Björkstén et al. 1999, Sepp et al. 

2005). Men eftersom tarmfloran utvecklas redan från tidig ålder och förändras med åldern, har 

forskare även granskat hur sammansättningen av mikrober varierar vid olika tidpunkter i livet 

för att observera hur allergier utvecklas (Björkstén et al. 2001, Sjögren et al. 2009, 

Abrahamsson et al. 2012, Bergström et al. 2014). Genom att titta på de olika aspekterna av 

den mest rimliga orsaken till allergier skulle forskare kanske kunna hitta potentiellt orsaker till 

varför man utvecklar allergier.  

 

Förekomsten av olika allergier – studier från Skandinavien och östra Europa 

I en studie av Björkstén et al. (1998) tittade de på förekomsten av astma, rinit, det vill säga 

allergisk snuva, (eng. rhinitis) och eksem hos barn i åldrarna sex till sju och 13 till 14. 

Slumpmässigt valda skolbarn, från olika städer i Skandinavien och östra Europa, fick svara på 

frågeformulär utifrån ett protokoll från Internationella studier av astma och allergier under 

barndomen (ISAAC). De äldre barnen fick även delta i en enkät i form av videofrågeformulär 

utvecklade av ISAAC. Formulären analyserades av ISAAC och utifrån analysen av data 

kunde förekomsten och variationen av allergier tas fram. Resultaten visade att det fanns en 

stor variation i förekomsten av eksem, rinit och väsande andning (eng. wheezing), ett 

symptom på astma, mellan de olika platserna som undersöktes. Trots det, kunde Björkstén et 

al. (1998) se att det var generellt högre frekvens av väsande andning i Skandinavien än i östra 

Europa med undantag från Samarkand. Detsamma gällde resultaten angående eksemen. De 

lade också märke till att det var högst förekomst av rinit i Skandinavien under våren till tidiga 

sommaren, förutom i Lappland där det var mest rinit under vintern precis som i östra Europa 

som också hade en högre frekvens under vintern. Den högre förekomsten under våren antogs 
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bero på pollenallergi med tanke på tidpunkten medan förekomsten under vintern istället kunde 

bero på infektioner. Dessutom fann de att det var vanligast i Sverige att antingen bara ha 

astma, böjveckseksem och andra hudsymptom än på de andra platserna. Med andra ord, 

kunde de säga att symptomen kopplade till allergier var vanligast i Skandinavien i åldrarna 13 

till 14, medan det var svårare att se skillnader hos de yngre barnen. Björkstén et al. (1998) 

trodde att det kanske berodde på att sex- och sjuåringarna förknippade frågorna mer till 

infektioner än till allergier eftersom att det är vanligare i deras ålder. De kunde dra slutsatsen 

att skillnaden i förekomsten mellan de olika delarna av Europa var rimligast orsakad av en 

förändring i livsstil de senaste 40 åren. Andra eventuellt bidragande faktorer, såsom amning, 

luftföroreningar och rökning, kunde exkluderas för att de inte ansågs ha tillräcklig stor 

inverkan på de studerade platserna.  

 

Skillnader hos allergiska och icke-allergiska barn i tarmflorans komposition  
I och med att det har blivit väletablerat att det finns distinkta skillnader i förekomsten av 

allergier mellan västra och östra Europa, har forskare valt att gå vidare med att titta mer 

ingående på tarmfloran hos allergiska och icke-allergiska barn från olika länder i respektive 

delar av Europa. Därför har flera studier valt att undersöka skillnaderna i kompositionen av 

tarmfloran hos allergiska och icke-allergiska barn från Sverige och Estland (Björkstén et al. 

1999, Björkstén et al. 2001, Sjögren et al. 2009). I dessa studier testades barnen både via 

blodprov och pricktest eller bara pricktest vid flera tidpunkter för att se om det fanns tecken 

på att de hade utvecklat några allergier. Första proven togs antingen cirka en vecka efter 

födseln (Björkstén et al. 2001, Sjögren et al. 2009) eller efter sex månader (Björkstén et al. 

1999) beroende på studien. Sedan delades barnen upp i kategorierna allergiska och icke-

allergiska utifrån kriterierna om att de allergiska barnen behövde ha haft minst ett positivt 

pricktest fram till dess att de blev ett, två respektive fem år beroende på studie samt påvisat 

tydliga symptom av allergi. Annars räknades barnen som icke-allergiska. Dessutom 

analyserades barnens tarmflora genom fekala prover för att identifiera de olika släkten och 

arter av bakterier som utgjorde deras mikrobiota (Björkstén et al. 1999, Björkstén et al. 2001, 

Sjögren et al. 2009).  

 

Efter att ha jämfört mikrobiotan hos allergiska och icke-allergiska barn från Estland och 

Sverige, kunde de olika forskargrupperna observera att det fanns några tydliga skillnader i 

sammansättningen av tarmfloran mellan de olika stadierna från de fekala proverna. Ett 

resultat, som var genomgående för de olika studierna, var att de allergiska barnen var mindre 

koloniserade av Bifidobakterier (Björkstén et al. 1999, Björkstén et al. 2001, Sjögren et al. 

2009) och Lactobacilli (Björkstén et al. 1999, Sjögren et al. 2009), vilket gällde oavsett vilket 

land barnen kom ifrån (Björkstén et al. 1999). Detta kunde främst observeras under första 

veckan (Björkstén et al. 2001, Sjögren et al. 2009), men även vid senare tillfällen, det vill 

säga vid en eller två månader för Lactobacilli grupp ett (Sjögren et al. 2009) och efter ett år 

för Bifidobakterier (Björkstén et al. 2001). I studien av Sjögren et al. (2009) var de vanligaste 

arterna av Bifidobakterier Bifidobacterium longum och Bifidobacterium adolescentis, medan 

Bifidobacterium Brave var den minst förkommande. De fann också att Lactobacilli förekom i 

lägre antal än Bifidobakterierna. Dessutom visade det att andra bakterier, det vill säga 

Lactobacilli grupp ett och två, Clostridium difficile, B. breve och Bifidobacterium bifidum, 

kunde observeras allt oftare ju äldre spädbarnen blev, till skillnad från B. longum, B. 

adolescentis och Bacteroies fragilis som var närvarande redan från första veckan. Lactobacilli 

grupp ett och B. adolescentis hittades även oftare de två första månaderna hos de icke-

allergiska barnen än de allergiska (Sjögren et al. 2009). De såg också att lite mindre än hälften 

av de friska spädbarnen hade Lactobacilli grupp ett medan B. adolescentis kunde hittas i de 

flesta icke-allergiska barnen när spädbarnen var en vecka gamla. Men det var mer än hälften 
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av de allergiska barnen som hade B. adolescentis respektive en mycket liten andel av de barn, 

som utvecklade allergier under de fem åren, som var koloniserade av Lactobacilli grupp ett 

(Sjögren et al. 2009). Det var tydligt de spädbarn som hade B. adolescentis och Lactobacilli 

grupp ett en vecka efter födseln var mindre benägna att utveckla allergier under de första 5 

åren. Dessutom var spädbarnen som hade Lactobacilli grupp ett mindre frekventa att utveckla 

allergier än de som saknade dessa bakterier vid samma tidpunkt. Trots det var det mer 

sannolikt icke-allergiska spädbarn hade Lactobacilli grupp ett under de första två månader 

(Sjögren et al. 2009). Resultat i studien av Sjögren et al. (2009) kunde stödja hypotesen att 

hög diversitet av tarmfloran minskar risken att utveckla allergier.  

 

Ett annat resultat som uppmärksammades i studien av Björkstén et al. (1999) var att de 

allergiska barnen hade mer aeroba mikrober (koliforma bakterier, eng. Coliforms, i Estland 

och Staphylococcus aureus i Sverige) och Enterobakterier än anaeroba och Bacteroides till 

skillnad från de icke-allergiska barnen. Dock var ingen större skillnad i antal och förekomsten 

av Bacteroides, Candida (ett jästsvampsläkte), Clostridia (en klass av bakterier), C. difficile, 

enterokocker, eubakterier, peptostreptokocker och streptokocker mellan de två grupperna, de 

allergiska och de icke-allergiska barnen, vilket gällde båda länderna. Det var bara koagulas-

negativa stafylokocker (CONS) som hade olika förekomst och antal mellan de allergiska och 

icke-allergiska barnen i Sverige och Estland (Björkstén et al. 1999). Men det överensstämde 

inte helt med resultaten av Björkstén et al. (2001) eller Sjögren et al. (2009). Björkstén et al. 

(2001) fann i sin studie att spädbarnen som utvecklade allergier i lägre grad var koloniserade 

av enterokocker från en vecka upp till en månad, vilket troligast berodde på styrkan på 

analyserna och vilka metoder som användes i de två studierna. De kunde även konstatera att 

det blev mindre skillnader mellan de som blev allergiska och de som inte utvecklade allergier 

efter första månaden (Björkstén et al. 2001). Trots detta, iakttog de högre antal Clostridia hos 

barn vid tremånader ålder och S. aureus vid sexmånader ålder medan det var lägre antal 

Bacteroides vid 12 månader hos allergiska barn. Dessutom såg de att de friska barnen hade en 

ökad förekomst och antal Lactobacilli under den första månaden och att proportionen 

anaeroba Bifidobakterier ökade kraftigt samtidigt som en stor proportion aerobiska CONS 

minskade under intervallet ett till tre månader (Björkstén et al. 2001). Sjögren et al. (2009) å 

sin sida fann att få spädbarn i deras studie var koloniserade av C. difficile, men att de kunde 

hittas hos de icke-allergiska barnen de två första månaderna och dessutom hos majoriteten av 

barnen som föddes genom kejsarsnitt. De kunde inte se att det var någon skillnad i närvaro av 

de undersökta bakterierna mellan de barn med bara eksem och de barn som hade allergisk 

ögoninflammation och snuva eller astma förutom att barnen med eksem var mindre 

koloniserade av B. adolescentis & Lactobacilli grupp 1 under vecka ett (Sjögren et al. 2009).  

 

Utifrån resultaten var det möjligt för Björkstén et al. (1999) att säga att det fanns skillnader i 

tarmfloran hos allergiska och icke-allergiska barn även om det inte var så stora skillnader 

mellan Sverige och Estland. De kunde även bekräfta att det var mer vanligt med Lactobacilli i 

estniska barn och stärka resultat om att det är mer vanligt med större antal Lactobacilli hos 

nyfödda i utvecklingsländer än i Sverige. Den låga förekomsten i Sverige föreslog Björkstén 

et al. (1999) kunde vara en följd av en rubbad vaginal mikroflora eller att det var för renligt 

under födseln, men också på grund av en ökad konsumtion av processad och steriliserad mat 

som i sin tur skulle kunna ha lett till en förändrad tarmflora. Eftersom det inte kunde bero på 

obalans i de allergiska barns tarmflora på grund av bakteriedödande behandlingar, då det var 

liknande antibiotikaanvändning mellan de allergiska och icke-allergiska barnen i båda 

länderna (Björkstén et al. 1999). De diskuterade om den höga förekomsten av Lactobacilli 

bland estniska barn skulle kunna vara ett bidragande skäl för den lägre förekomsten av 

allergier eftersom att en stam förknippades med minskad grad av böjveckseksem. I studien av 
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Björkstén et al. (2001) visade det sig att en högre kolonisation av Bifidobakterier och ett lägre 

antal Bacteroides och C. difficile skulle kunna vara associerad med skydd mot allergi, vilket 

skulle kunna bero på att den höga förekomsten av Bifidobakterier kan framkalla typ 2 t-

hjälparcellens immunrespons hos friska barn. Men också genom tidig och omfattande 

kolonisation av aerobiska bakterier som skulle kunna inducera stark stimulering av 

immunförsvaret. De fann det frestande att spekulera i om de skillnader som upptäcktes skulle 

kunna var de primära orsakerna till allergi, vilket inte utesluts av resultatet. Men det var dock 

lika möjligt att skillnaderna var en konsekvens av hittills okända komponenter i tarmfloran. 

Björkstén et al. (2001) påpekar även själva att de skillnader som finns mellan deras studie och 

tidigare studier kan bero på att det finns skillnader i metoden och statistiken. De drog 

slutsatsen att det finns skillnader i tarmfloran innan allergier uppstår och att dessa skillnader 

som kan ha uppstått av bland annat en förändrad livsstil kanske spelar en roll för förekomsten 

av allergier om det är så att tarmfloran driver mognaden av immunförsvaret (Björkstén et al. 

2001). 

 

IgE-responsens koppling till olika allergier  

Eftersom många allergier är IgE-medierade, som till exempel astma, eksem och flera 

matallergier, är det ett sätt undersöka en eventuell koppling mellan tarmfloran och 

immunförsvarets IgE-respons. Genom att ta blodprover går det att ta reda på huruvida en 

person är allergisk och vad denne är allergisk mot och via fekala prover kan sedan de olika 

släkten och arter av bakterier, som utgör barnens mikrobiota, identifieras (Julge et al. 2001, 

Sepp et al. 2005). Resultatet visade bland annat att den kumulativa förekomsten av allergier 

var 32 %, vilket troligtvis var något överskattat i och med att de flesta barnen blev bara 

diagnostiserade en gång. Förekomsten av minst en allergi vid fem års ålder var 19 %. De 

observerade även att eksem var den vanligaste formen av allergi (Julge et al. 2001). Julge et 

al. (2001) fann att medelvärdet av IgE-nivån var likande mellan de allergiska och icke-

allergiska barnen och det bara var ungefär 3 % som hade minst ett positivt pricktest vid fem 

års ålder. Dock fanns det 2 % till som hade en svag allergisk reaktion. Däremot upptäckte de 

att 63 % hade cirkulerande IgE-antikroppar mot en eller flera allergener, 47 % hade 

antikroppar mot minst en inandad allergen och 36 % hade mot både äggvitans protein (eng. 

ovalbumin) och komjölk eller mot någondera, vilket var vanligt oavsett åldern. Dessutom 

ökade förekomsten av cirkulerande IgE-antikropparna mot minst en inandad allergen från 1,5 

% vid 6 månader till 19 % vid två år. De såg också att det var 10 gånger vanligare med ett 

positivt pricktest hos barnen med en allergi eller sannolik allergi än hos de barnen utan en 

allergi (Julge et al. 2001).  

 

De två testerna, IgE-antikropparna och pricktestet, gav motsatta resultat. De cirkulerande IgE-

antikropparna ökade i förekomst med åldern till skillnad från förekomsten av de positiva 

pricktesten som istället minskade ju mer tiden gick. Julge et al. (2001) kunde förklara 

resultatet på två sätt. Det ena var att denna fördelning förekommer i tropiska länder, där det 

beror på en blockande effekt av cirkulerande IgE-antikroppar (Julge et al. 2001). IgE-

antikropparna mot allergier blockas av höga nivåer av andra, befintliga IgE-antikroppar som 

gör att IgE-receptorerna redan är mättade när IgE-antikropparna mot allergin ska binda till 

dessa (Godfrey & Gradidge 1976). Det andra var att det sker en nedreglering i hudaktiviteten 

hos människor i länder med låg förekomst av allergier (Julge et al. 2001). I studien av Sepp et 

al. (2005) var allergier inte relaterade till vare sig familjestorlek eller föräldrautbildning. 

 

Precis som i tidigare studier (Björkstén et al. 1999, Björkstén et al. 2001, Sjögren et al. 2009), 

fann Sepp et al. (2005) också att de icke-allergiska barnen i högre grad var koloniserade av 

Bifidobakterier än de som utvecklade allergier och att det var ungefär samma antal av de 
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andra sorters mikrober i både de allergiska och icke-allergiska barnen. Resultatet visade även 

att den relativa andelen Clostridia var lägre medan andelen för Bifidobakterier var högre i de 

friska barnen än hos de allergiska och att antalet Clostridia var högre med specifika IgE-

antikroppar mot minst en allergen än utan. Det korrelerade med nivån av totalt serum IgE, 

vilket kunde bekräfta att Clostridia förknippas med allergi vid tre veckor och ett år (Sepp et 

al. 2005). Nivån av totalt serum IgE korrelerade dessutom med antalet Bacteroides i de friska 

barnen, vilket skulle kunna indikera att de bidrar till antiinflammatorisk stimulans som 

skyddar barnen mot allergi.  Sepp et al. (2005) kunde också konstatera att det verkar som att 

utvecklingen av allergier förknippas med obalans i tarmflorans ekosystem av de 

bakteriegrupper som sköter om kolonisationsmotståndet (eng. colonization resistance) som 

Bifidobakterier, Bacteroides, eubakterier och gram-positiva anaeroba kocker, som i vanliga 

fall kuvar de potentiellt patogena mikroorganismerna, som Clostridia och aerober (Sepp et al. 

2005).  

 

Betydelsen av diversitet i tarmfloran 
I en studie av Abrahamsson et al. (2012) studerades den mikrobiella diversiteten i ett försök 

att ta reda på de dominerande fylan hos ettåriga barn med eller utan eksem från Sverige. 

Studien undersökte även om probiotika (Abrahamsson et al. 2012), det vill säga levande 

mikroorganismer som, när de ges i lämpliga mängder, ger värden en hälsofördel (FAO & 

WHO 2001), skulle kunna påverka förekomsten och sammansättningen av mikrobiotan hos 

allergiska och friska barn, vilket den inte gjorde (Abrahamsson et al. 2012). Resultatet visade 

att det var en högre variation i förekomsten av fylan Aktinobakterier, Proteobakterier, 

Bacteriodetes, Firmacutes och Verrucomicrobia hos spädbarn vid en månad än vid 12. Då var 

det istället Firmacutes som dominerade och de tidigare dominerade fylan fanns endast i en 

väldigt låg frekvens(Abrahamsson et al. 2012). Liknande resultat har även observerats i andra 

studier (Jakobsson et al. 2014). Förändringen observerades oavsett om barnen utvecklade 

eksem eller inte. Dessutom visade analyserna att under den första månaden var de 

dominerande fylan Bacteroidetes, Proteobacteria och Aktinobakterier och att de vanligaste 

släkterna var Bifidobacterium spp, Bacteroides spp, Streptococcus spp och Enterococcus spp 

samt några oklassificerad Enterobacteriaceae (Abrahamsson et al. 2012).  

 

När Abrahamsson et al. (2012) tittade mer ingående på förändringarna i sammansättningen av 

tarmfloran under ett år fann de skillnader både på fyla- och släktnivå mellan de allergiska och 

icke-allergiska barnen. Bland annat hade barnen med eksem både en lägre diversitet av den 

totala mikrobiotan och Bacteriodetes (släkte Bacteroides) samt en lägre diversitet och 

förekomst av Proteobakterier. De hade också en högre förekomst av Aktinobakterier, det vill 

säga Eggerthella spp, och Firmacutes, såsom släkterna Peptoniphilus spp och Coprobacillus 

spp, jämfört med icke-allergiska barn. De icke-allergiska barnen å andra sidan hade en hög 

frekvens av Sutterella spp tillhörande Proteobakterierna och Fusobacteriaum spp av fylum 

Fusobakterier.  

 

Utifrån resultatet kunde Abrahamsson et al. (2012) också dra slutsatsen att en låg diversitet av 

tarmfloran förknippas med en ökad risk att utveckla allergier. Å ena sidan berodde det på att 

de viktigaste skillnaderna i diversitet och förekomst fanns främst i början av livet, vilket 

stärkte hypotesen om mognaden av immunförsvaret och dess betydelse för utvecklingen av 

allergier. Dock gav resultatet inte möjligheten att redogöra för om en låg total diversitet av 

tarmfloran spelade mer roll än en förändring i förekomst av vissa bakteriesorter för att 

utveckla allergier. Å andra sidan var det tydligt att den totala diversiteten var viktig för 

huruvida barnen utvecklade allergi eller inte och att den var viktigare än kolonisationen av 

några särskilda sorters bakterier. Skillnaderna i förekomst och den totala diversiteten visade 
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sig bestämmas av vissa specifika fylan och släkten. Studien kunde påvisa att vissa fyla och 

släkten, såsom Proteobakterier och Bacteroides, var förknippade med allergier, medan andra, 

till exempel Clostridia (främst C. difficile) och Bifidobakterier, som tidigare associerats inte 

kunde bli bekräftade.  

 

 

Probiotika: ett möjligt sätt att förebygga allergier  
Eftersom mycket forskning visar på att tarmfloran hos allergiska barn skiljer sig åt från de 

barn som inte utvecklar allergier, främst i form av brist på några specifika mikrober som till 

exempel Bififobakterier, Lactobacilli och Bacteroides (Björkstén et al. 1999, Abrahamsson et 

al. 2012), men också genom att de allergiska barnen har en lägre total diversitet av mikrober 

(Abrahamsson et al. 2012). I och med att det verkar som att barnen som utvecklar allergier 

har för lite av vissa bakterier har det diskuteras om huruvida probiotika skulle kunna fungera 

som en möjlighet att lindra alternativt förhindra olika tarmflorarelaterande sjukdomar, såsom 

allergier (Abrahamsson et al. 2007). 

 

Från resultatet av studien av Abrahamsson et al. (2007) visade det sig att probiotika inte hade 

någon större effekt på spädbarnen med eksem, när de jämförde förekomsten av eksem mellan 

de behandlade och obehandlade. Det enda som däremot var signifikant var att behandlade 

barn vid två års ålder hade en lägre frekvens av eksem, vilket märktes särskilt hos de barn 

som hade allergiska mödrar. Liknade resultat kunde observeras i flera andra studier från de 

senaste 10 åren som sammanställdes av Forsberg et al. (2016), men också i en senare studie 

av Abrahamsson et al. (2012). Dessutom verkade det inte som att probiotika varken hade en 

skyddade funktion eller vara en fördel mot andra former av allergier, såsom astma, 

matallergier, väsande andning och rhinoconjunctivitis, det vill säga allergisk snuva 

kombinerat med allergisk ögoninflammation (Forsberg et al. 2016).  

 

 

Diskussion  
Forskningen visar på att det finns mer eller mindre tydliga skillnader i mikrobiotan mellan 

både de barn som kommer att utveckla allergier och som har allergier och de barn som inte är 

allergiska. Den kan dock inte ge en enhetlig bild av vilka mikroorganismer som potentiellt har 

betydelse för att utveckla allergier. Trots detta är det tydligt att allergier har en koppling till 

tarmfloran även om självaste orsaken fortfarande är relativt okänd. Dessutom stärker 

resultaten från de olika studierna de varierande hypoteserna och teorierna till utvecklandet av 

allergier. Men med mer forskning kanske forskarna kan ge en samlad förklaring till varför 

alltfler utvecklar allergier nuförtiden.  

 

Många av studierna som har gjorts för att undersöka mikrobiotan har främst studerat barn upp 

till fem års ålder (Björkstén et al. 1999, Julge et al. 2001, Björkstén et al. 2001, Sepp et al. 

2005, Sjögren et al. 2009, Abrahamsson et al. 2012), men i några fall även äldre barn 

(Björkstén et al. 1998). Vid undersökning av förekomsten av allergier hos äldre barn fann 

man i studien av Björkstén et al. (1998) att allergisymptomen var vanligare i den äldre 

gruppen än hos den yngre istället för att vara liknade förekomst oavsett ålder men olika 

beroende på var barnen kom ifrån med tanke på att dessa barn undersöktes för att de kom från 

platser med olika förekomst av allergier. Det föreföll främst bero på tolkningsfel av frågorna 

hos de yngre testindividerna, vilket är problematiken med att ha studier som baseras på 

frågeformulär. Svaren kan alltså bli godtyckliga dels på grund av forskarnas tolkning av 

svaren och dels för att det kan ske missförstånd vid besvarande av frågorna för att dessa är 

missvisande och öppna för mer än ett svar, vilket just skedde i studien av Björkstén et al. 
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(1998). Därför kan det vara bra att titta på resultaten med kritiska ögon tills att flera andra 

studier kan påvisa likartade resultat, vilket i sin tur kan stärka det. 

 

Det blev också påvisat i flera studier att det finns skillnader i tarmfloran, särskilt mellan 

bifidobakterier (Björkstén et al. 1999, Björkstén et al. 2001, Sepp et al. 2005, Sjögren et al. 

2009) och Lactobacilli (Björkstén et al. 1999, Björkstén et al. 2001, Sjögren et al. 2009). 

Skillnaderna observerades framför allt från en vecka upp till en månads tid för att sedan skilja 

sig mindre och mindre åt med tiden (Björkstén et al. 1999, Björkstén et al. 2001, Sepp et al. 

2005, Sjögren et al. 2009). Det skulle kunna indikera på att det är under den här tidsperioden 

som det är mest avgörande och väsentligt att få i sig rätt mikrober för att senare kunna 

förhindra potentiell utveckling av allergier. I övrigt var det svårt att observera några andra, 

stora skillnader mellan mikrobiotan som var unisona mellan de allergiska och icke-allergiska 

barnen. Med andra ord är det i stora drag fortfarande relativt oklart vilka fyla och släkten som 

har betydelse för att eventuellt utveckla allergier. Det finns dock ett problem, som forskarna 

själva även understryker som problematiskt, med att jämföra de befintliga skillnaderna mellan 

de olika studierna, vilket är att en del av dessa med stor sannolikhet kan bero på de varierande 

statistiska metoderna samt de olika metoderna som används i studierna eftersom att de 

ständigt utvecklas (Björkstén et al. 2001). Detta skulle nog snart göra det möjligt att 

exkludera skillnader som beror på utrustning och statistiska metoder från början i och med att 

teknologin utvecklas och utrustning och analytiska metoder blir bättre, vilket skulle göra det 

lättare att bara observera skillnader som finns mellan allergiska och icke-allergiska 

människor. Dessutom har forskarna inte kunnat påvisa vilken roll som tarmflorans mikrobiota 

spelar för utvecklingen av immunförsvaret och allergier, trots att de flesta studier har kunnat 

konstatera att tarmfloran skiljer sig mellan de som utvecklar allergier och de barn som inte gör 

det (Björkstén et al. 1999). Det hindrade dock inte forskarna från att spekulera om hur 

mikrobiotan påverkar immunförsvaret utifrån det man hittills vet om de olika mikroberna 

(Björkstén et al. 2001, Abrahamsson et al. 2012, Bergström et al. 2014), även om det än så 

länge inte finns några tydliga bevis från resultaten som kan bekräfta spekulationerna.  

 

Däremot var det möjligt för forskarna att skönja tecken på att tarmfloran har en stor roll för att 

ge skydd mot allergier (Björkstén et al. 2001). Det kunde tydligt observeras genom en högre 

diversitet av mikrober (Sjögren et al. 2009, Abrahamsson et al. 2012) och i vilken grad de 

olika bakterierna var koloniserade hos sin värd (Björkstén et al. 2001). Forskningen fann 

också att barnen som hade en hög total diversitet väldigt tidigt i livet utvecklade inte allergier 

när de blev äldre. Den höga mikrobiella diversiteten i början av livet kunde alltså förknippas 

med ett skydd mot att utveckla allergier vid senare ålder (Sjögren et al. 2009, Abrahamsson et 

al. 2012). Eftersom att flera resultat kan stärka de olika hypoteserna och teorierna, såsom 

hygienhypotesen och hypotesen om mognaden av immunförsvaret, är det ingen särskild av 

hypoteserna som verkar vara den rimligaste förklaringen i nuläget. Det är troligare att 

förklaringen till utvecklandet av allergier är en kombination av de olika hypoteserna.  

 

Men trots att studien av Abrahamsson et al. (2012) inte hade möjligheten att redogöra vad 

som spelar störst roll, en lägre diversitet eller förändrad förekomsten av vissa sorters 

bakterier, är det tydligt utifrån många studier att förekomsten av vissa bakterier är viktiga för 

utvecklingen av allergier (Björkstén et al. 1999, Björkstén et al. 2001, Sepp et al. 2005, 

Sjögren et al. 2009). Det gäller, som tidigare nämnt, framför allt Bifidobakterier och 

Lactobacilli som skulle kunna vara bland de viktigare mikroberna som påverkar utvecklingen 

av allergier. Men det förklarar inte varför det behövs en viss förekomst av de olika 

bakterierna. En möjlig förklaring som tas upp är att förekomsten av vissa släkten och familjer 

av bakterier hämmar förekomsten av andra (Sepp et al. 2005), vilket innebär att en viss 
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fördelning är hälsosam medan en annan leder till olika tarm- och magrelaterade sjukdomar. 

Det kan dock bli svårt att ta reda på något exakt mått på hur hög förekomst eller diversitet av 

olika bakterier som krävs för att förhindra allergier eftersom att det kommer finnas skillnader 

inom testgrupperna i och med att det är känt att det finns en stor signifikant variation mellan 

individer när det gäller mikrobiotan (Eckburg et al. 2005) och det behöver inte finnas ett 

entydigt svar som gäller för alla människor. Utifrån studien av Sepp et al. (2005) är det 

troligare att oavsett hur diversiteten ser ut så är det viktigare att fördelningen av tarmflorans 

mikrobiotan består av fler anaeroba bakterier, specifika bakterier som till exempel 

Bifidobakterier och Lactobacilli, än aeroba bakterier i och med att allergier verkar förknippas 

med obalans mellan de två grupperna. Denna förklaring kan stärkas av andra studier 

(Björkstén et al. 1999, Björkstén et al. 2001, Sepp et al. 2005, Penders et al. 2013), men 

eftersom att detta är ett nytt ämne finns det också de studier som inte kan stärka ett sådant 

samband (Björkstén et al. 2001). I nuläget är det troligast att både diversiteten och 

förekomsten är viktiga för att potentiellt utveckla allergier. Med hjälp av vidare forskning 

kanske man kan upptäcka ett samband mellan diversitet och förekomsten av vissa mikrober.  

 

Det finns även andra komplikationer som bör tas i beaktning med den här typen av studier 

som görs på tarmfloran. Det första är att i alla de studier som har nämnt undersöks bara mag- 

och tarmkanalen indirekt via fekala prover, vilket innebär att det finns en möjlighet att 

resultaten inte ger en fullständig bild av sammansättningen hos mikrobiotan. Det beror som 

sagt dels på att stora delar av mikrobiotan fortfarande är okända i och med att flera mikrober 

inte går att undersöka in vitro. Men också för att det dels finns skillnader mellan mikrobiotan i 

avföringen och tarmfloran, även om de inte är lika stora som de mellan individer (Eckburg et 

al. 2005), och därför är det tänkbart att resultaten som presenteras inte är fullständiga. Det gör 

att det är mycket möjligt, som Björkstén et al. (2001) påpekar i sin studie, att det finns andra 

okända faktorer som är orsaken till allergier som ännu inte har upptäckts av forskarna. Ett 

annat problem är att de flesta av resultaten bara har undersökt barn med astma, hösnuva och 

eksem kan man inte vara helt säker på att de också gäller för andra sorters allergier. Därför 

kan det behövas mer forskning på andra typer av allergier för att få en helhetsbild. Dock har 

de studier som även inkluderat andra allergier, såsom matallergier, gett liknade resultat (Julge 

et al. 2001, Abrahamsson et al. 2007), vilket talar för att man kan titta på en typ av allergi och 

applicera det på andra sorters allergier.  

 

Det har varit mycket diskussion huruvida den nya livsstilen i västvärlden är skälet till att 

alltfler människor är allergiska till skillnad från tidigare decennium. Flera studier har indirekt 

kunna visa på att så möjligtvis är fallet (Björkstén et al. 1998, Björkstén et al. 1999, Björkstén 

et al. 2001, Sjögren et al. 2009). I studien av Björkstén et al. (1998) var det den sista logiska 

förklaringen till att det fanns skillnader mellan de olika delarna av Europa efter att andra 

troliga förklaringar, såsom antibiotikaanvändning, luftföroreningar och för lite amning, kunde 

förkastats i och med att det inte var ett problem eller skiljde sig åt mellan länderna i fråga. 

Medan i andra studier var det en slutsats som forskarna kunde dra på grund av att det finns en 

ökad konsumtion av processad och steriliserad mat (Björkstén et al. 1999), men också om det 

är så att tarmfloran driver mognaden av immunförsvaret (Björkstén et al. 2001). Det finns 

även andra indikationer på att livsstilen som finns i västvärlden är en bidragande faktor till att 

förekomsten av allergier har ökat de senaste årtiondena. Det var möjligt att visa på att 

familjestorleken påverkar både diversiteten hos bifidobakterier (Sjögren et al. 2009) och 

kolonisationshastigheten för Lactobacilli, Bacteroides och Clostridia, men även förekomsten 

av de två förstnämnda (Penders et al. 2013). Detta stödjer och stärker hygienhypotes genom 

att också ha observerat sambandet att etableringen av en persons mikrobiota påverkas av 

antalet äldre syskon som denne hade.  
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Sammanfattningsvis finns det som sagt skillnader mellan de icke-allergiska och de allergiska 

barnen. Det är sannolikt en följd av olika faktorer som gör att barn idag inte har lika mycket 

kontakt med mikrober, vilket annars hade gett barnen en större diverse tarmflora. Enligt en 

del forskning verkar det som att om en person har högre mikrobiell diversitet i tidig ålder så 

kan det bidra till att förhindra utvecklingen av allergi i senare ålder (Sjögren et al. 2009, 

Abrahamsson et al. 2012). Studier kan dessutom inte bevisa att hjälper att äta kosttillskott 

med probiotika i fall att en person inte exponeras tillräckligt mycket för mikrober som ung då 

det inte har någon påvisad effekt (Abrahamsson et al. 2007, Abrahamsson et al. 2012, 

Forsberg et al. 2016). Eftersom att ämnet fortfarande är relativt nytt och ganska outforskat 

behövs det mer forskning på mikrobiotan för att se ett tydligare mönster till orsaken till 

allergier.  
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Forskning av allergier 
De senaste 30, 40 åren har förekomsten av allergier ökat kraftigt hos människor i västra 

Europa, vilket har lett till att det forskas mycket om vad orsaken är till den höga frekvensen 

av allergier beror på och om det har ett samband till tarmfloran samt hur man senare kan 

tillämpa kunskapen inom olika andra ämnesområden. I många av de studier som görs används 

antingen människor (i alla åldrar, främst spädbarn och yngre barn) eller möss för att få svar på 

de olika frågorna. Eftersom att det går att undersöka människor direkt till den här typen av 

forskning så väcker det frågan om man i så fall bör använda möss i djurförsök vid forskning 

av mikrobiotan.  

 

Användandet av möss har både fördelar och nackdelar. Genom att ha möss som försöksdjur i 

experimenten kan man undersöka vissa aspekter av mikrobiotan som inte är möjliga att göra i 

människor, dels för att det skulle vara svårare att utföra rent praktiskt och för att det inte 

skulle vara etiskt försvarbart att göra. Ett exempel är att man kan studera skillnader mellan 

bakteriefria möss med olika variationer av mikrober och normala möss för att se hur de skulle 

kunna påverka sin värd. Dessutom är fördelen med att använda möss istället för människor att 

det inte kräver något samtycke av individerna för att utföra experimentet till skillnad från 

studier som involverar människor där det behövs samtycke (Björkstén et al. 2001, Sepp et al. 

2005) för att inte bryta mot människans rättigheter. Men å andra sidan behöver det inte var 

något negativt med att få samtycke från de involverade, bland annat för att försäkra sig om att 

testpersonerna är medvetna om eventuella risker som skulle kunna uppstå och för att inget 

görs mot deras vilja under studiens gång. Det som däremot talar emot att använda möss är hur 

förändringarna i tarmfloran kommer att påverka individerna vid senare skeden i livet, till 

exempel i form av de hälsoproblem man medvetet ger mössen som de inte skulle ha haft 

under normala omständigheter. Men även risken att oavsiktligt inducera andra sjukdomar på 

köpet som också orsakas av förändringar i mikrobiotan, vilket skulle kunna leda till lidande 

för de som är involverade.  

 

Fördelen med att använda människor, för tillfället i den här forskningen, är att mycket av 

forskningen på människor består för det mesta av att analysera gensekvenserna av 

mikroorganismerna som går att hitta i avföringen och göra pricktest för att se om 

testpersonerna är allergiska mot det som undersöks i studierna (Björkstén et al. 1999, Julge et 

al. 2001, Björkstén et al. 2001). Något som inte innebär några större risker för de involverade. 

Dock är det svårt att säga huruvida det kommer bli några framtida risker till den förväntade 

nyttan av att forska på tarmfloran, eftersom att mycket fortfarande är okänt. Men av det jag 

förstått det forskning som kan vara till stor nytta eftersom det är många som lider av 

tarmrelaterade sjukdomar.  

 

De argument som har tagits upp är alla relevanta för ämnet. Förargumenten bygger på att det 

är nödvändigt för få de relevanta resultaten som inte kan fås genom att använda människor, 

vilket i sin tur grundar sig på att det är för den goda sakens skull att använda möss för att 

försöka hitta sambandet till tarmfloran så kan man förhindra framtida lidande. Dock 

förhindrar det inte lidandet och riskerna som tillkommer på vägen till ett svar. Dessutom är 

det inte säkert att resultaten på möss är direkt överförbara på människor, vilket gör att 
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användandet av möss kan innebära mer lidande för individerna än det behöver göra. Kort sagt, 

finns det både sina fördelar och nackdelar med att använda möss till forskning av tarmfloran. 

Det skulle kanske därför vara bättre att använda människor i den mån det går då det är mindre 

risk och lidande för den testgruppen medan man begränsar användningen av möss till de 

tillfällen då det inte finns några andra alternativ för att på så sätt minska utnyttjandet och 

lidandet av individerna i den grad man kan.  

 

Forskningsetik 

De flesta artiklar som använts som källor är originalartiklar, men det finns också en del 

översiktsartiklar för att få en större bild av ämnen eftersom att originalartiklar är väldigt 

specialiserade. Många artiklar kommer från samma tidskrifter, har författare som återkommer 

och är ofta citerade av andra forskare vilket gör att det känns mer tillförlitligt att använda som 

källor. Referenserna är för det mesta tydligt angivna i texten när det gäller andras resultat och 

slutsatser.  
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