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Betydning av miljøeksponering før konsepsjon
for utvikling av astma og allergi hos barn
Kan det du gjør i puberteten gi dine barn og barnebarn astma og allergi? Kan
overvekt i tenårene, snusing eller sveisearbeid gi fremtidige barn eller barnebarn
astma og allergi? Foreløpige forskningsresultater kan tyde på at slike og andre
faktorer kan gjøre noe med arvematerialet til fremtidige foreldre, ikke minst
fremtidige fedre. Ikke ved å forandre genene, men hvilke gener som slås av og på.
Dyrestudier tyder på at
miljøeksponeringer kan påvirke hvilke
deler av arvematerialet som blir
benyttet, det «epigenetiske»
mønsteret, og at denne påvirkningen
kan overføres via kjønnscellene til
neste generasjon. Vi har foreløpige
data, fra studier med mennesker, som
kan tyde på at miljøeksponering før
graviditet kan ha betydning for
utvikling av astma og allergi hos
barnet. Dette gjelder ikke minst miljøet
til fremtidige fedre, og det kan se ut
som om puberteten er en spesielt
sårbar periode. Hvis dette virkelig er
sant, er det behov for dyptgripende
forandringer i helseprioriteringer.
Kanskje skolehelsetjeneste er nesten
like viktig som svangerskapsomsorg for
neste generasjons helse?
Formålet med prosjektet er å
undersøke en rekke faktorer hos
fremtidige foreldre (snus, røyk, yrke,
fedme, diett, antibakterielle
kjemikalier, mikrobielt mangfold og
infeksjoner, grøntareal,
luftforurensing, innemiljø, mental
helse og livskvalitet) og hvilken
betydning disse kan ha for om deres
barn utvikler astma og allergi. Vi vil
både undersøke hvilke aldersvindu

som er særlig viktige, og hvordan
epigenetisk arv kan være av betydning.
Det er en særlig utfordring å studere
miljøpåvirkning over flere generasjoner
hos mennesker, der generasjonene
varer over flere tiår. Vi bruker den
unike RHINESSA-studien som
undersøker familier i flere
generasjoner i mange land, særlig i
Norden der høy-kvalitets helseregister
gjør det mulig å identifisere og følge
familiemedlemmer gjennom de siste
hundre år. Prosjektet har en originalt
sammensatt forskergruppe med
verdensledende ekspertise fra flere
fagfelt.
Prosjektet har nylig startet, og vi har
gjort forberedende arbeid, som å
skrive oversiktsartikler om epigenetisk
arv og om hvordan studere dette i
ulike humane og dyre-modeller. Videre
har vi publisert artikler der vi
undersøker hvor godt man rapporterer
astma eller røyking hos
familiemedlemmer, og av
kroppssilhuetter tilbake i tid. Vi har
også publisert en artikkel som
presenterer avanserte statistiske
metoder for analyse av data for flere
generasjoner.
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