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Kjære PreventADALL-deltagere
La meg først benytte anledningen til å takke hver og en for innsatsen deres i PreventADALL.
Første studiefase (0-3 år) er fullført, og imponerende 80% deltok i oppfølgingsundersøkelser
frem til 3-års alder. Dere mottar nå årlige spørreskjemaundersøkelser via nettskjema (som
før), som det er fint om dere har anledning til å besvare. Fremtidige
oppfølgingsundersøkelser vil fokusere på å identifisere bredden av normale funn og
eventuelle tidlige tegn på ikke-smittsomme folkesykdommer. Neste besøk ved sykehusene
håper vi å gjennomføre ca år 2022, avhengig av finansiering. Med de store tilgjengelige
datamengdene og pågående og fremtidige analyser av biologisk materiale har vi gode
muligheter til å identifisere faktorer som tidlig i livet har betydning for utvikling av astma,
allergi og andre ikke-smittsomme folkesykdommer. Vi håper derfor dere fortsatt har
anledning til å delta i årene som kommer. Endrer dere e-post adresse eller telefonnummer
er det fint om dere kontakter oss for endret kontaktinformasjon.
Resultater 2014-2020
Fra desember 2014 takket 2697 kvinner med 2701 svangerskap, hvorav 17
tvillingsvangerskap ja til deltagelse. Ved fødsel ble 2395 barn med videre i studien, og de ble
tilfeldig trukket ut til en av fire intervensjonsgrupper. Som kjent fant vi at regelmessige
oljebad/fuktighetskrem i ansiktet i første leveår ikke reduserte forekomsten av atopisk
eksem. (Totalt ble det gjennomført omtrent 100 000 oljebad i studiens regi!) Disse
resultatene ble publisert i 2020 i the Lancet (et av de høyest rangerte medisinske
tidsskriftene i verden). Da tilsvarende funn ble observert i England blant barn med høy risiko
for eksem, konkluderte vi at regelmessig fuktighetskremer/oljebad i spedbarnsalder ikke
anbefales for å forebygge utvikling av atopisk eksem. Men vi presiserer at
fuktighetsbehandling er svært viktig hos barn som allerede har atopisk eksem! På grunn av
Covid-19 pandemien er vi dessverre ½ år forsinket med å få svar på om intervensjonene
fører til redusert matallergi. Vi arbeider med analysene nå, og håper å bekjentgjøre
resultatene første halvår 2021. På PreventADALLs hjemmeside finner dere oversikt over
artiklene etterhvert som de publiseres, med et kort sammendrag på norsk.
Vi lover å arbeide hardt for å sikre at all informasjon dere har bidratt med vil brukes i
forskningen for å fremskaffe ny kunnskap. Per nå arbeider 22 PhD kandidater med sine
veiledere og andre forskere med å analysere data for å fremskaffe ny kunnskap innen et
bredt fagområde. Prosjektene beskrives kort på hjemmesiden. Disse favner vidt, fra faktorer
i svangerskapet som kan bidra til god helse eller sykdommer, utvikling av allergiske
sykdommer og andre ikke-smittsomme sykdommer til hvordan tarmflora og kosthold
påvirker utvikling av immunsystemet og sykdomsutvikling. Publiserte artikler til nå finner
dere nederst i dette nyhetsbrevet. I 2020 forsvarte Eva Maria Rehbinder den første PhDavhandlingen i PreventADALL, med ny kunnskap om risikofaktorer for atopisk eksem.
Nå står julen for døren, der alle forhåpentligvis får mulighet til å treffe de aller nærmeste.
Selv om jul- og nyttårsfeiring kanskje ikke blir som tidligere, ønsker hele studieteamet i
PreventADALL dere alle en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR.
Med vennlig hilsen
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