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Titel på abstract: Riskfaktorer för incidens av astma under tonåren 
Medförfattare: Andersson M, Bjerg A, Sundberg S, Rönmark E 
 
Bakgrund:  De viktigaste riskfaktorerna för astma är hereditet och allergisk sensibilisering, men det 
finns även miljöfaktorer som kan påverka sjukdomsutvecklingen. Riskfaktormönstret och exponering 
för miljöfaktorer varierar dock med ålder. Det finns få populations-baserade studier om riskfaktorer 
för incidens av astma under tonåren.  
Syfte:  att studera incidens av astma och luftvägssymtom under tonåren i relation till miljöfaktorer 
inklusive rökning.  
Metod:   Inom ramen för OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten), har en longitudinell 
studie om astma och allergiska sjukdomar  pågått sedan 1996. En kohort med skolbarn (n=3430) har  
följts från 7-8 års ålder genom ifyllande av en årlig enkät. Pricktest genomfördes vid 12 års ålder. I 
endpoint-undersökningen vid 19 års ålder deltog 2861 tonåringar (83% av ursprungsdeltagarna). 
Riskfaktoranalyser för kumulativ incidens av astma och luftvägssymtom från 12 till 19 år har 
genomförts (uppföljningstiden var i genomsnitt 6,5 år).   
Material:  Se ovan. 
Resultat:  Incidens av läkardiagnostiserad astma var 7,6%, aktiv astma 6,6% och luftvägssymtom 
22,4%. Multivariata analyser visade att kvinnligt kön (HR 1,3-1,7) och positivt pricktest (HR 1,5-2,2) 
var riskfaktorer för incidens av både astma och luftvägssymtom. Med stigande antal syskon minskade 
risken för incidens av astma och luftvägssymtom (HR 0,8-0,9). Hereditet var en riskfaktor för astma 
(HR 1,7), medan rökning (HR 2,0) och fuktskada i hemmet (HR 1,3) var signifikanta riskfaktorer för 
incidens av luftvägssymtom. Trafikexponering och passiv rökning var borderline signifikanta 
riskfaktorer för luftvägssymtom.   
Diskussion/konklusion:  Förutom riskfaktorerna kön, positivt pricktest och hereditet, kunde flera 
miljöfaktorer identifieras. Därmed skulle incidensen av astma och luftvägssymtom under tonåren 
delvis kunna minskas genom rökprevention och förbättring av boendemiljön.  
 


