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ForordIndhold

ET NYT SYN PÅ ALLERGI – FRA 
UDELUKKELSE AF ALLERGE-
NER TIL AKTIV HÅNDTERING

Allergi er en immunmedieret sygdom. Der er voksende evi-
dens for, at tarmens mikrobiota spiller en væsentlig rolle 
for immunsystemets udvikling i de tidlige år af barnets liv. 
Reduceret biodiversitet i tarmen hos spædbarnet (mikro-
biel dysbiose) er gentagne gange associeret med allergisk 
sygdom. Præ-, pro- og synbiotika er alle komponenter med 
mulighed for at påvirke mikrobiotaen i tarmen, med mulig 
effekt på immunsystemet.

Hidtil har håndteringen af allergi været fokuseret på udeluk-
kelse af det aktuelle allergen (fx protein), indtil symptomer-
ne ophører og spædbarnets eller barnets immunsystem 
kan tolerere fødevareproteinet. Der fi ndes nu øget evidens 
for, at ernæringsmæssig håndtering af allergi kan have en 
bredere og længerevarende påvirkning, der bevæger sig ud 
over symptomfrihed.

World Allergy Organization er den første internationale 
organisation, som har taget skridtet til at anbefale præbio-
tiske kostfi bre som supplement til alle ikke fuldt ammede 
spædbørn. Anbefalingen er baseret på de potentielle sund-
hedsfremmende fordele for barnet gennem stimuleringen 
af en sund mikrobiota, hvor især allergiudvikling menes at 
kunne infl ueres.

Ernæringsmæssig håndtering af allergi bevæger sig således 
væk fra simpel allergen udelukkelse hen mod en tilgang ba-
seret på aktiv håndtering. Vi tror på, at aktiv håndtering skal 
sikre symptomfrihed og samtidig understøtte et optimalt 
miljø for immunsystement for (yderligere) at støtte toleran-
ceudviklingen.

Forebyggelse og håndtering af allergi hos spædbørn og 
børn er et aktivt forskningsområde hos Nutricia Research. 
Med over 40 års innovation og videnskabelige opdagelser 
og mere end 600 publicationer i peer-reviewed journaler 
indenfor allergi har vi forpligtet os til at levere ernæring 
af højeste kvalitet og sikkerhed. Vi anvender et udvalg af 
forskningsdiscipliner, fra pre-kliniske studier til proof-of-
concept og multicenter kliniske studier og samarbejder tæt 
med både nationale og internationale akademiske partnere 
og sundhedsprofesionelle.

Vores opdagelser er inspireret af forskning i modermælk og 
vi går forrest inden for innovationer på området præ-, pro- 
og synbiotika, der skal støtte en sund udvikling af tarmens 
mikrobiota og immunsystemet.

Ved at fokusere på hvordan den rette ernæring påvirker 
allergiudviklingen og håndteringen, såvel som den overord-
nede immune sundhed, er vores mål at reducere byrden for 
sundhedsvæsenet og for allergiske børn og deres familier.
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Account Manager,
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Senior Account Manager,
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NUTRICIA RESEARCH CENTER 
– VORES EKSPERTISE

Ernæring i et tidligt stadie er afgørende for vækst og ud-
vikling, og påvirker helbredet igennem hele livet. På vores 
Nutricia Research Center i Holland stræber vi efter at ud-
vikle produkter af høj kvalitet med videnskabeligt dokumen-
terede sundhedsfremmende fordele, der giver en sund start 
på livet for vordende mødre og børn i hele verden. 

Fordøjelsessystemet
Nutricia Research er en pioner inden for forskning i module-
ring af tarmens mikrofl ora gennem ernæring for at forbedre 
sundheden. Vores forskning fokuserer på det komplekse 
sammenspil mellem ernæring og den tidlige programmering 
af spædbørns fordøjelsessystem, tillige med de specielle 
behov i et udfordret mave-tarmsystem. 

Vores forskningsprogram har fokus på en forståelse af ud-
viklingen af mikrobiotaen hos et spædbarn, der bliver am-
met, dens påvirkning af helbredet og sygdomme senere i 
livet, samt hvordan mikrobiotaen kan moduleres igennem 
ernæringen. Derudover undersøger vi, hvordan forskellige 
sygdomme er forbundet med en ubalance i mikrobiotaen. 

Med inspiration i brystmælkens sammensætning har vi ud-
viklet og anvendt præbiotika til at stimulere en sund mikro-
biota i et tidligt stadie i livet for at få et positivt resultat 
indenfor områderne allergi og infektioner.

Brystmælk
Brystmælk er den bedste kilde til ernæring for spædbørn 
verden over. Amning har adskillige kendte fordele for spæd-
børn og mødre, både på kort og lang sigt. Vores forskning 
stræber mod yderligere at undersøge og støtte amning, 
samt at betragte modermælk som vores kilde til innovation.

Brystmælk indeholder værdifulde næringsstoffer og be-
standdele med sundhedsfremmende fordele udover ernæ-
ring. Dette illustreres ved den fordelagtige næringsværdi, 
optagelse og omsætning, tarmenes udvikling og påvirknin-
gen af immunforsvaret. 

Vi har forsket i brystmælk i mere end 40 år, og forsknings-
gruppen for brystmælk har opbygget en omfattende viden-
skabelig ekspertise omkring fordelene herved. Vi anvender 
en avanceret analyse- og fysiologisk infrastruktur, sammen 
med anerkendte videnskabelige eksperter. Derudover, 
deler vi vores ekspertise med personer indenfor sundheds-
sektoren for at understøtte dem i deres undervisning om 
ernæring til spædbørn og deres mødre.

Vi ønsker at udvide vores videnskabelige forståelse af fakto-
rer, der påvirker og påvirkes af amning og brystmælk. Vores 
resultater omfatter større indsigt i brystmælksproteiner, 
oligosakkarider/præbiotika i brystmælk, gavnlige bakterier, 
mikronæringsstoffer og senest den rolle, som brystmælkens 
komplekse fedtarkitektur spiller. Denne forskning har til 
hensigt at adressere globale sundhedsmæssige problemer, 
at afdække fordelene ved brystmælk, samt at fremme am-
ning.

Immunitet & allergi
Immune celler, i samspil med andre celler og molekyler, er 
afgørende for at forebygge eller eliminere infektioner, for 
at undertrykke vækst af skadelige celler, samt at fremme 
gendannelse af beskadiget væv. 

En betydelig del af immunforsvaret er placeret i mave-tarm-
kanalen, der er en vigtig indgangsvej for patogener, toksiner 
og allergener. En af de fascinerende roller i immunforsvaret 
i mave-tarmkanalen er at skelne mellem indtag af potentielt 
skadelige og ikke-skadelige komponenter.

Allerede under graviditeten kan morens kost påvirke bar-
nets immunforsvar, hvilket kan have stor betydning for syg-
domsudvikling senere i livet. For at forebygge og behandle 
immunrelaterede sygdomme, fokuserer vores immunologi-
eksperter på diætmæssige interventioner i deres forsknings-
programmer – med særlig fokus på forebyggelse og behand-
ling af allergi.
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MERE END 40 ÅRS EKSPERTISE OG FORSKNING I BRYSTMÆLK

Fordøjelses-
systemet Brystmælk Immunitet 

& allergi

Tre ekspertområder på
Nutricia Research Center i Utrecht, Holland
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NYE GUIDELINES OM SUP-
PLEMENT MED PRÆBIOTISKE 
KOSTFIBRE TIL SPÆDBØRN

I marts 2016 præsenterede World Allergy Organization 
nye, evidensbaserede guidelines for præbiotiske kostfi bre 
som supplement til alle ikke fuldt ammede spædbørn – både 
med lav og høj risiko for at udvikle allergi. Denne anbefaling 
er fremsat for at støtte både forældre og sundhedsfaglige i 
beslutningen om at anvende præbiotiske kostfi bre i forebyg-
gelsen af allergier hos raske spædbørn, født til termin, som 
ikke ammes fuldt ud.1

World Allergy Organization fastslår, at denne nye anbefaling 
ikke må stå i vejen for, at brystmælken fortsat er den bedste 
ernæring til spædbørn. Således anbefales det derfor også, at 
spædbørn, der ammes fuldt, ikke skal suppleres yderligere 
med præbiotiske kostfi bre.1

Begge disse anbefalinger er fremsat med såkaldt lav grad 
af evidens. På samme vis som ESPGHAN Guidelines, som 
fastslår sikkerheden i anvendelsen af præbiotiske kostfi bre 
i modermælkserstatninger,2 indikerer dette et behov for 
yderligere studier på et område, som kun bliver vigtigere 
med den dokumenterede, stigende prævalens af allergi.3

Cost-benefi t perspekti vet bag de nye guidelines
World Allergy Organization har fremsat den nye anbefaling 
for supplement af præbiotiske kostfi bre til raske spædbørn 
baseret på et cost-benefi t perspektiv som følger: Værdien af 
de potentielle fordele for den enkelte og for samfundet, som 
den mulige allergiforebyggende effekt giver, er højere end 
de omkostningerne, der følger med brugen af en erstatning 
med præbiotika frem for en erstatning uden.1

Metode og studier bag de nye guidelines
De nye anbefalinger baseres på et systematisk review af 
studier om spædbørn, præbiotka og forskellige allergiske 
manifestationer. Processen for dette systematiske review er 
baseret på den veletablerede GRADE-tilgang og ”Cochrane 
Collaborations’s risk of bias tool”.1 Hermed har World Allergy 
Organization skabt et grundigt og troværdigt grundlag for 
de nye anbefalinger.

Totalt er 19 kliniske studier, udvalgt baseret på en samlet 
pulje på mere end 380 studier, grundlag for de nye anbefa-
linger. Den komplette liste forefi ndes på side 13.

Defi niti onen af præbioti ske kostfi bre i de nye guidelines
Præbiotiske kostfi bre defi neres af World Allergy Organi-
zation som ”GOS” og ”FOS”.

Præbiotika: ”en selektivt fermenteret ingrediens, der til-
lader specifi kke ændringer både i sammensætningen og/
eller aktiviteten i den gastrointestinale mikrobiota, hvilket 
giver fordele til værtens sundhed.” Præbiotika, der oftest 
anvendes som ingredienser i modermælkserstatninger, er 
ufordøjelige kulhydrater; oftest fruktaner som inulin, oligo-
fruktose og fruktooligosakkarider (FOS). Andre præbiotika, 
der anvendes, indbefatter isomaltooligosakkarider, soja-
bønne-oligosakkarider, gentiooligosakkarider, galactooligo-
sakka-rider (GOS) og xylooligosakkarider. Disse er stoffer, 
der primært kommer fra planter og fi ndes ofte i fødevarer 
som hvidløg, løg og artiskok, blandt andre. For at defi nere 
et substrat som præbiotisk skal dette: a) modstå mavesyre, 
enzymer og absorption i mave-tarmkanalen, b) omsættes af 
intestinal mikrobiota, og c) selektivt stimulere væksten og/
eller aktiviteten af tarmbakterier potentielt forbundet med 
sundhed og velvære.1

Defi nitionen er oversat af Nutricia A/S fra original teksten på engelsk.

PRÆBIOTISKE KOSTFIBRE DEFINERES AF 
WORLD ALLERGY ORGANIZATION SOM 
”GOS” OG ”FOS”

Guidelines fra World Allergy Organization
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HVAD GØR PRÆBIOTISKE 
KOSTFIBRE FOR BARNET?

De tre komponenter af mave-tarmsystemet, – slimhinden,
immunsystemet og mikrobiotaen, fungerer i en slags al-
liance. De har gennem tiden udviklet sig sammen, sådan 
at ingen af de tre komponenter kan fungere optimalt uden 
hjælp fra de to andre. 

Mikrobiotaen spiller en vigti g rolle i den postnatale udvik-
ling af immunforsvaret
Mave-tarmkanalen er et meget udsat sted, da slimhinden 
hele tiden er i kontakt med fremmedlegemer fra miljøet om-
kring os; derfor fi ndes en stor del af kroppens immunforsvar 
her.4 Immunforsvaret beskytter mod invaderende patoge-
ner samtidig med at det kontrollerer kroppens egne celler. 

Mave-tarmkanalen huser et samfund af bakterier, som 
udgør størstedelen af det, der betegnes som mavetarmka-
nalens mikrobiota. Mikrobiotaen påvirker immunsystemet, 
som fra fødslen er umodent, og det menes, at den postnatale 
etablering af en balanceret mikrobiota påvirker immunsy-
stemets funktioner markant. 

For at forstå mikrobiotaens betydning kan man sammen-
ligne almindelige mus med kimfri mus, som ikke har nogen 
mikrobiota.  De kimfri mus har mindsket bevægelighed af 
tarmen, og de har en unormal slimhinde med mindre over-
fl adeareal. Lymfeknuderne er underudviklede, der er et 
reduceret antal immunceller i slimhinden, og der er kun få 
T-celler og IgA-producerende B-celler under slimhinden.5 
Studier viser, at for tidligt fødte kimfri mus kan gøres tole-
rante overfor fødevareallergener, hvis tarmmikrobiota 
balanceres i den neonatale periode.6, 7

Mikrobiota spiller på den måde både en vigtig rolle for næ-
ringsoptaget, men en hovedrolle for immunmekanismerne 
der er koblet til tarmslimhinden og derigennem immunfor-
svaret.

Mange faktorer har betydning for alliancen mellem slimhin-
de, immunsystem og mikrobiota. Fødsel ved kejsersnit, anti-
biotika , præ- og probiotika, samt mælkekomponenter øver 
meget forskellig indfl ydelse på tarmens bakterier, tarmens 
næringsstofoptagelse og immunsystemets funktion. 

Sundhedsfremmende fordele af præbiotika hos spædbørn

Ammede børns tarmmikrobiota er domineret af bifi dobak-
terier og lactobacilli. Bakterierne nedbryder brystmælkens 
kostfi bre og danner kortkædede fedtsyrer (SCFA), som 
sænker pH i colon. Det sure miljø gør, at patogene mikroor-
ganismer ikke kan trives og de kortkædede fedtsyrer giver 
samtidig energi til tarmepitelcellerne, hvorved de styrkes og 
bidrager til et styrket immunforsvar (se fi gur 2).13

Hvordan kan præbioti ka spille en rolle i forebyggelse af 
allergi?
Tarmmikrobiota menes at kunne modulere immunologiske 
og infl ammatoriske systemiske mekanismer og derved infl u-
ere sensibilisering og udvikling af allergi. 

Præbiotikaens rolle er at stimulere væksten af bifi dobakteri-
er og laktobaciller, som, ud over at kunne forhindre eventu-
elle patogene bakterier i at kolonisere tarmen, også hjælper 
med at holde tarmens immunforsvar i balance og derved kan 
bidrage til at forebygge allergi.14

Den viden vi har i dag om præbiotikas betydning for det 
spæde barn, kan hermed opsummeres i tre punkter. Præbio-
tiske kostfi bre;

• Promoverer vækstbetingelser for de gavnlige bakterier

• Giver optimale betingelser for et normalt udviklet 
 immunsystem

• Bidrager potentielt til forebyggelse af allergi bl.a. 
 gennem styrket tarmepitel

Præbioti ske kostfi bre giver gunsti ge forudsætninger for, 
at gavnlige bakterier kan etablere sig og balancere tarm-
mikrobiota
Brystmælken er den optimale ernæringskilde for det raske 
spædbarn. Ud over næring, væske og energi indeholder den 
også et stort antal bioaktive stoffer, der beskytter barnet, og 
som hjælper med at aktivere forskellige fysiologiske udvik-
lingsprocesser hos barnet.

Et eksempel på sådanne bioaktive stoffer er galaktooligo-
sakkariderne (GOS), der menes at have mange potentielle 
fordele f.eks. i forbindelse med beskyttelse mod forskellige 
typer af infektioner,  udviklingen af hjernen og optimering 
af tarmfunktionen ved at stimulere tarmbakterierne og 
blødgøre afføringen.8, 9

Brystmælken indeholder mere end 130 kendte oligosakkari-
der (præbiotiske kostfi bre).9 Mængden og typen af oligosak-
karider i brystmælken er genetisk betinget og varierer også, 
både hvad angår mængde og sammensætning i ammeperio-
den, og afhængigt af om barnet er præmaturt eller fuldbå-
rent ved fødslen.10 
Oligosakkariderne i brystmælk udgør den tredjestørste 
komponent næst efter laktose og fedt (fi gur 1) og er funda-
mentet for, at de gavnlige bifi dobakterier og lactobaccilli har 
optimale vækstbetingelser i tarmen.

Figur 1: Sammensætningen af moden brystmælk11, 12

Figur 2: De præbiotiske kostfi bres vej gennem fordøjelsessystemet og de resulterende sundhedsfremmende fordele. Udviklet af Nutricia A/S.
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DEN UNIKKE, PATENTEREDE 
PRÆBIOTISKE KOSTFIBER-
BLANDING scGOS/lcFOS (9:1)

Med eksisterende viden om præbiotikas betydning for det 
raske spædbarn og det faktum, at brystbørn og fl askebørns 
mikrobiota er forskellig (fi gur 3), er det vigtigt også at til-
byde børn, der helt eller delvis lever af fl askemad, en moder-
mælkserstatning, der kan imitere de sundhedsfremmende 
fordele af oligosakkariderne i brystmælken.

Formålet med at tilsætte præbiotika gennem ernæring er 
at modulere mikrobiota i en gunstig retning. Ved ændring 
af mikrobiotaen vil epitelet og immunsystemet potentielt 
styrkes, og hermed menes det, at præbiotikaen kan bidrage 
til at forebygge allergi.

Udviklingen af scGOS/lcFOS (9:1)
Studier har vist, at tilsatte galaktooligosakkarider (GOS) 
alene ikke giver den samme effekt, som oligosakkariderne 
i brystmælk gør.15 Det har derfor været en stor udfordring 
at fi nde frem til en blanding af oligosakkarider, der imiterer 
den præbiotiske effekt af brystmælkens oligosakkarider.16

For at sikre, at spædbørn, der hovedsageligt lever af special-
udviklet modermælkserstatning, også får gavn af oligosak-
karidernes positive effekter, har Nutricia derfor udviklet en 
patenteret, præbiotisk kostfi berblanding med galakto- og 
fruktooligosakkarider (scGOS/lsFOS (9:1)), der imiterer de 
fysiologiske effekter af oligosakkariderne i brystmælk.
Som vist i fi gur 4, består kostfi berblandingen scGOS/lcFOS 
(9:1) fra Nutricia af 90% kortkædede galaktooligosakkarider, 
udvundet af mælkesukker, og af 10% langkædede fruktooli-
gosakkarider, udvundet af cikorierod. Den mængde kostfi bre, 

der tilsættes modermælkserstatninger fra Nutricia, svarer 
til 0,8 g/100 ml. Mængden er fastsat udfra brystmælkens 
indhold af oligosakkarider og på basis af de resultater, man 
har opnået i effektstudier med forskellige mængder af 
scGOS/lcFOS (9:1).17-19

Forskning og evidens bag scGOS/lcFOS (9:1) fra Nutricia 
De sundhedsfremmende fordele ved kostfi berblandingen 
scGOS/lsFOS (9:1) fra Nutricia er valideret gennem mere 
end 20 års forskning, mere end 30 publicerede studier, og 
beskrevet i mere end 55 videnskabelige artikler.

Disse signifi kante sundhedsmæssige fordele omfatter:

• Reduceret forekomst af allergiske symptomer, såsom
 atopisk dermatitis20-23

• Øget niveau af sunde tarmbakterier og nedsat niveau af
 potentielt skadelige bakterier24

• Reduceret forekomst af infektioner25, 26

• Forbedret afføring frekvens og konsistens27

Nutricia har envidere dokumenteret, hvorledes de sund-
hedsfremmende effekter af denne præbiotiske kostfi ber-
blanding resulterer i positive kort- og langsigtede sundheds-
økonomiske fordele.28

scGOS/lcFOS (9:1) FRA NUTRICIA HAR I 
STUDIER VIST AT REDUCERE FOREKOMSTEN 
AF ALLERGISKE SYMPTOMER

  
90% kortkædede galaktooligosakkarider

10% langkædede fruktooligosakkarider 

Figur 4: Illustration af den unikke, patenterede præbiotiske kostfiber-
blanding scGOS/lcFOS (9:1) fra Nutricia.

DAGE DAGE

Figur 3: Sammensætningen af tarmbakterier hos (a) ammede børn og (b) børn som har fået modermælkserstatning29

Spædbørn der får modermælkserstatning I et studie var den initiale sammensætning 
af mikrobiotaen ens hos brystbørn og flaske-
børn, der levede af modermælkserstatning, 
med en mængde bifidobakterier svarende til 
ca. 40% af den totale mikrobiota på børne-
nes tredje levedag.

Ved børnenes 20. levedag var andelen af 
bifidobakterier imidlertid øget til mere end 
90% hos brystbørnene. Andelen af andre 
bakterier, såsom E-coli og bacteroides, var 
lav.30
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Resumé af udvalgte kliniske studierResumé af udvalgte kliniske studier

 Study Age Risk of Prebioti cs Dosage and Durati on of Comparison Outcomes
  (group(s) allergies group  frequency treatment  assessed
      (weeks)
    Oligosaccharides   Formula with 0.8 g 
 Arslanoglu Infants High risk (FOS/GOS) in 0.8 g /100 mL 24 maltodextrin/100 ml Eczema, asthma
 2008    HA formula   as placebo

    Oligosaccharides   placebo
 Ashley 2012 Newborns Average risk  (FOS/GOS) 0.4 g/100 mL 15 (maltodextrin) Adverse events,
    in formula   in formula nutrition

    Oligosaccharides    
 Bruzzese 2009 Newborns Average risk (FOS/GOS) 0.4 g/100 mL 52 formula without Nutrition
  and infants  in formula   prebiotics

    Oligofructose; 
 Closa-   Newborns Can’t tell or SYN1 (0.8 g/dl)  as formula, 16 control formula Adverse events,
 Monasterolo and infants Unknown half oligofructose, ad libitum  placebo nutrition
 2013   half inulin in formula   (maltodextrin)

    Oligosaccharides    
 Costalos 2008 Infants Average risk (FOS/GOS) 0.4 g/100 mL 12 formula without Adverse events,
    in formula   added prebiotics nutrition

     0.55 g of
 Duggan 2003 Infants Average risk oligofructose prebiotic per 24 cereal without Nutrition
    in cereal 15 g of cereal  prebiotic

     0.8g/100 mL
 Gruber 2010 Newborns Average risk Oligosaccharides with 6.8g/L 24 Formula without Eczema
  and infants  (FOS/GOS) neutral and  added prebiotics
    in formula 1.2g/L pAOS
  
    Oligosaccharides      
 Ivakhnenko Newborns Can’t tell or (FOS/GOS) 0.8 g/100 mL 32 formula without Eczema
 2013 and infants Unknown in formula   FOS/GOS

    Oligosaccharides   Hypoallergenic 
 Lista 2007 Newborns High risk (FOS/GOS) in not specifi ed 13 formula without Eczema, asthma,
    HA formula   prebiotics food allergy

    Oligosaccharides   whey-based
 Magne 2008 Infants Average risk (FOS/GOS) in whey 0.54 g/100mL 21 formula Nutrition
    based formula   without prebiotics

    Oligosaccharides 0·03 g FOS/g cereal  placebo (0·03 g of
 Moore 2003 Infants Can’t tell or (FOS/GOS) (0·75 g FOS/25 g 4 maltodextrin per Adverse events
   Unknown in cereal serving of cereal)  one gram of cereal)

    Oligosaccharides   placebo
 Moro 2002 Infants Can’t tell or (FOS/GOS) 0.4 g/dl 4 (maltodextrin) Nutrition
   Unknown  in formula   in formula

    Oligosaccharides   placebo 
 Moro 2006 Infants Can’t tell or (FOS/GOS) 0.8 g/dl 24 (maltodextrin) Eczema
   Unknown in formula    in formula

    Oligosaccharides 600 mg/d each day  placebo capsules
 Partty 2013 Infants Can’t tell or (FOS/GOS) for 30 days, then 52 with cellulose Nutrition
   Unknown in capsule 600 mg twice a day  and dextrose

     8 g/L with 6.8 g/L
 Piemontese Newborns Can’t tell or Oligosaccharides neutral and 1.2 g/L 32 formula without Adverse events, 
 2011 and infants Unknown (FOS/GOS) pectin acidic-   prebiotics nutrition
    in formula oligosaccharides

    Oligosaccharides   
 Salvini 2011 Newborns Can’t tell or (FOS/GOS) 8 g/l 52 Formula without Nutrition
  and infants Unknown in formula   added prebiotics  
  
    Oligosaccharides   Control infant milk
 Scholtens Newborns Both (FOS/GOS) 6 g/L scGOS/ lcFOS 26 formula without Adverse events
 2008 and infants  in formula in a ratio of 9:1  prebiotics

     0.8 g/l. GOS:
 Weereman-  Newborns Can’t tell or Oligosaccharides FOS formula,  4 Standard formula Nutrition
 Wauters 2011  Unknown (FOS/GOS) 90:10 with  without prebiotics
    in formula long-chain inulin

 Ziegler 2007 Newborns Can’t tell or PDX, GOS, and LOS in formula 17 formula without Adverse events, 
  and infants Unknown in formula   added prebiotics nutrition

INTRODUKTION TIL STUDIER

I alt danner 19 studier grundlaget for de nye anbefalinger 
fra World Allergy Organization (WAO) om supplement med 
præbiotika til alle ikke-fuldt-ammede spædbørn. Præbiotika-
blandingen GOS/FOS er inkluderet i 13 af disse studier, 
heraf 11 er med den patenterede kostfi berblanding scGOS/
lcFOS 9:1 fra Nutricia. Fem studier har haft allergiske mani-
festationer som outcome. I følgende opsummeres resulta-
terne af fi re af disse fem studier.* 
Arslanoglu 2012, benævnt Studie 3 i efterfølgende, er et 
opfølgningsstudie til Studie 2 (Arslanoglu 2008), som er 
blandt de 19 WAO studier, og undersøger langtidseffekten 
af scGOS/lcFOS 9:1, hvorfor vi har inkluderet dette. 

*Lista 2007 har ikke været tilgængeligt til dette oplag.

Heraf 13 studier på modermælkserstatning 
med GOS/FOS præbiotika

19 studier ligger til grund for de nye WAO anbefalinger 
(anført i listen på højre side)

Heraf 11 studier med scGOS/lcFOS 9:1 
præbiotika fra Nutricia i varierende dosering
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A mixture of prebioti c oligosaccharides reduces the incidence of 
atopic dermati ti s during the fi rst six months of age

Moro G, et al. Arch Dis Child 2006; 91: 814-819

Kortkædede galaktooligosakkarider (scGOS) og langkædede fruktooligosakkarider (lcFOS) tilsat modermælkserstatning har 
vist sig at mindske forekomsten af atopisk dermatitis (AD) og infektiøse komplikationer i løbet af de første seks levemåneder.

Baggrund og formål
Oligosakkarider kan ændre den postnatale udvikling af immunsystemet ved at påvirke tarmmikrobiota. I dette studie undersøgte 
man effekten af en patenteret præbiotisk blanding med kortkædede galaktooligosakkarider (scGOS) og langkædede fruktooligo-
sakkarider (lcFOS) fra Nutricia på forekomsten af atopisk dermatitis (AD) i løbet af de første seks levemåneder hos fl askebørn 
med risiko for at udvikle atopiske tilstande.

Metode
Et prospektivt, dobbeltblindet, randomiseret og placebokontrolleret studie. 259 spædbørn med risiko for at udvikle atopi med-
virkede. I de tilfælde, hvor fl askemadning indledtes, blev barnet randomiseret til enten gruppen med proteinhydrolysat med 
præbiotikablandingen fra Nutricia (0,8 g/100 ml) eller til gruppen med proteinhydrolysat med maltodextrin som placebo. I alt 
102 børn i præbiotikagruppen og 104 børn i placebogruppen fuldførte 6-måneders-studiet. Alle børn i studiet blev klinisk un-
dersøgt i relation til at vurdere forekomsten af atopisk dermatitis. I en undergruppe på 98 børn blev fæces undersøgt.

Resultat
10 børn i gruppen, der fi k modermælkserstatning indeholdende præbiotikablandingen scGOS/lcFOS fra Nutricia (9,8%; 95 CI 
5,4-17,1%), og 24 i kontrolgruppen (23,1%; 95 CI 16,0-32,1%) udviklede atopisk dermatitis. Sværhedsgraden af atopisk derma-
titis blev ikke påvirket af diæten. Supplement med præbiotikablandingen fra Nutricia resulterede i en signifi kant større mængde 
bifi dobakterier i fæces sammenlignet med kontrolgruppen, derimod sås ingen signifi kant forskel i antallet af laktobacilli. I grup-
pen, der fi k præbiotikablandingen fra Nutricia, var der signifi kant færre rapporter om sure opstød og gråd.

Konklusion
Resultaterne viser for første gang en gavnlig effekt af præbiotika på udviklingen af atopisk dermatitis hos en høj risiko populati-
on af spædbørn. Selvom mekanismen af denne effekt kræver yderligere studier, forekommer det sandsynligt, at oligosakkarider 
modulerer postnatal immunudvikling ved at modulere tarmmikrobiota og derved har en potentiel rolle i primær forebyggelse af 
allergi hos spædbørn.
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Early dietary interventi on with a mixture of prebioti c oligosacchari-
des reduces the incidence of allergic manifestati ons and infecti ons 
during the fi rst two years of life

Arslanoglu S, et al. J Nutr 2008; 138: 1091-5

Baggrund og formål
Den patenterede præbiotikablanding fra Nutricia består af en blanding af galakto- og fruktooligosakkarider (scGOS/lcFOS 9:1). 
Blandingen har i tidligere studier vist sig at medføre reduceret forekomst af atopisk dermatitis (AD) og infektioner i de første 
seks levemåneder. I dette studie blev det undersøgt, om de beskyttende egenskaber også fortsatte efter interventionsperioden.

Metode
I et prospektivt, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie fi k raske, fuldbårne børn, hvis forældre led af atopi, 
enten en hypoallergen modermælkserstatning tilsat den præbiotiske kostfi berblanding scGOS/lcFOS 9:1 fra Nutricia (0,8 g/
100 ml) eller en placebo-supplementeret (maltodextrin) hypoallergen modermælkserstatning. Modermælkserstatningen blev 
supplementeret i de første seks levemåneder. Efter denne seks-måneders-intervention fulgte en blindet opfølgning, der varede 
op til to-års-alderen. Primært var der fokus på undersøgelse af forekomsten af allergiske symptomer. Sekundært antallet af 
infektioner samt vækst.

Resultat
134 af de 152 spædbørn fuldførte to-års-opfølgningsstudiet (66 med den præbiotiske kostfi berblanding fra Nutricia og 68 i 
placebogruppen). I opfølgningsperioden havde præbiotikagruppen en signifi kant lavere forekomst af allergiske symptomer, så-
som atopisk sygdom, tilbagevendende pibende vejrtrækning og allergisk urticaria end i placebogruppen (p<0,05). Spædbørnene 
i præbiotikagruppen havde en lavere forekomst af lægediagnostiserede almindelige infektioner samt en lavere forekomst af 
infektioner i de øvre luftveje (p<0,01), feber (p<0,00001), samt færre ordinationer af antibiotika (p<0,05). Væksten var normal 
og sammenlignelig i begge grupper.

Konklusion
Tidlig intervention med præbiotiske oligosakkarider virker til at kunne balancere barnets immunsystemet og yder derigennem 
en vigtig beskyttelse både i forhold til allergi og infektioner. Denne dobbelte effekt kan betragtes som et typisk eksempel på 
immuno-modulering.

0

5

10

15

20

25

30

Atopisk dermatitis Tilbagevendende 
hvæsen

Allergisk nældefeber

Kumulativ forekomst (%) af allergiske symptomer ved to-års-opfølgning

Placebo

scGOS/lcFOS 9:1

%
 k

u
m

u
la

ti
v 

in
ci

d
en

s

*

*

*

Studie 2

Atopisk dermatitis defi neres efter kriterier be-
skrevet af Harrigan og Rabinowith og Muraro 
et al.31, 32

Tilbagevendende hvæsen defi neres som tre 
eller fl ere lægediagnosticerede episoder med 
hvæsende vejrtrækning.
Allergisk nældefeber defi neres som to eller 
fl ere episoder med kløe og hævelser udløst af 
samme allergen.
*p<0,05
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Early neutral prebioti c oligosaccharide supplementati on reduces the 
incidence of some allergic manifestati ons in the fi rst 5 years of life

Arslanoglu S, et al. Journal of Biology Regulators & Homeostatic Agents. 
2012;26(3):49-59

Baggrund og formål
Dette studie er et follow-up studie af Arslanglo S. et al. 2008 (Studie 2). Her blev langtidseffekten af scGOS/lcFOS 9:1 tilsat eks-
tensivt hydrolyseret formula (EHF) undersøgt, – om den beskyttende effekt mod allergisymptomer varede ved efter interventi-
onsperioden på seks måneder. 

Metode
I et prospektivt, dobbeltblindet og placebokontrolleret studie fi k raske spædbørn, med risiko for at udvikle atopisk dermatitis 
(AD), en hypoallergen modermælkserstatning med enten scGOS/lcFOS  supplement eller et placebo supplement de første seks 
levemåneder. Det primære fokus var den akkumulerede forekomst af allergiske tilstande samt prævalensen af disse ved femårs-
alderen.

Resultat
92 børn (50 i kontrol- og 42 i præbiotika-gruppen) fuldførte den femårige opfølgningsperiode. Forekomsten af en række allergi-
ske tilstande og AD var signifi kant lavere i præbiotika-gruppen end i placebo gruppen. Præbiotika baseret på oligosakkariderne 
scGOS/lcFOS har en beskyttende effekt imod allergiske tilstande hos spædbørn, der er i høj risiko for at udvikle allergi.

Konklusion
Beskyttelsen imod udvikling af AD og allergisk rhinoconjunctivitis (AR) varer ved efter spædbarnsstadiet indtil femårsalderen. 
For at vurdere den potentielle beskyttende effekt af den anvendte præbiotikablanding mod astma, er der behov for fl ere lang-
tidsstudier.

Studie 3
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Akkumuleret forekomst af en række allergiske 
tilstande i løbet af den femårige opfølgnings-
periode i hhv. scGOS/lcFOS- og placebo-grup-
pen (n=50 i placebo-gruppen, n=42 i scGOS/
lcFOS-gruppen).
*p<0,05
**p<0,01
#p=0,08

For en række allergiske tilstande samt AR var 
prævalensen efter fem år signifi kant lavere i 
scGOS/lcFOS-gruppen end i placebo-gruppen.
Der var en tendens til, at prævalensen af ved-
varende AD var lavere i præbiotika-gruppen. 
Samme gruppe havde også en 75 % reduktion 
i prævalensen af stadig tilbagevendende ånde-
nød, dog var resultatet nonsignifi kant.
*p=0,05
**p<0,01
#p=0,09
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Reduced occurrence of early atopic dermati ti s because of immunoac-
ti ve prebioti cs among low-atopy-risk infants

Gruber C, et al. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. 
2010; 126(4):791-97

Baggrund og formål
Studiets formål er at undesøge om supplement med præbiotika (scGOS/lcFOS +pAOS)* kan ændre forekomsten af atopisk der-
matitis (AD) det første år af livet, samt reducere episoder med feber hos børn med lav risiko for udvikling af atopi.

Metode
Studiet er udført dobbelblindet, randomiseret og prospektivt med 1130 raske børn unden allergidisponering, født til tiden. 
Børnene er opdelt i tre grupper.
Formula gruppe 1 (414 børn) fi k almindelig  modermælkserstatning med scGOS/lcFOS 9:1 + pAOS. Kontrolgruppe (416 børn) 
fi k almindelig modermælkserstatning uden præbiotika. En ammet gruppe (300 børn) blev brugt som non-randomizeret refe-
rence. Studiets interventionsperiode var 6 måneder, observation af kliniske symptomer op til 12 måneder.

Resultat
Forekomsten af AD var signifi kant lavere hos gruppen af pæbiotiske børn sammenlignet med kontrolgruppen (5,7% vs. 9,7%).
Tilsætning af pAOS til sGOS/lcFOS blandingen kan muligvis forstærke opreguleringen af TH1 immunceller. Den kliniske forskel 
skal undersøges nærmere. Den forebyggende effekt, som dette studie har vist, er sammenlignelig med effekten i andre studier 
med lcGOS/lcFOS, hvor pAOS ikke var tilsat.

Konklusion
Supplement med præbiotika (scGOS/lcFOS +pAOS) forebygger AD hos børn med lav risiko for atopi med 44%. Sværhedsgraden 
af AD påvirkes ikke signifi kant.

Studie 4

21

*Pektin-udvundne syrlige(Acidic) Oligosakkarider (pAOS) er forsøgt tilsat, for at nærme sig kompositionen af de komplekse humane oligosakkarider. 
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Eff ect of the specifi c infant formula mixture of oligosaccharides on 
local immunity and development of allergic and infecti ous disease in 
young children: Randomized study

Ivakhnenko O & Nyankovskyy S. Pediatria Polska 2013;88: 398-404

Baggrund og formål
At evaluere effekten af scGOS/lcFOS på udvikling af allergi og infektionssygdomme hos små børn. Hypotesen værende at sc-
GOS/lcFOS kan immitere de immunmodulatoriske effekter af brystmælkens oligosakkarider og dermed reducere forekomsten 
af allergiske sygdomme samt infektioner i børn som får modermælkserstatning (MME).

Metode
Et randomiseret, prospektivt, åbent studie med 240 raske børn, født til tiden. Børnene er opdelt i tre grupper. Ammet gruppe 1 
(80 børn). Formula gruppe 2 (80 børn) fi k almindelig modermælkserstatning tilsat scGOS/lcFOS 9:1. Kontrolgruppe 3 (80 børn) 
fi k almindelig modermælkserstatning uden præbiotika.

Børnene i gruppe 2 og 3 blev udelukkende inkluderet, hvis mor ikke kunne amme/havde besluttet sig for ikke at amme. Studiets 
interventionsperiode var 2 måneder. Spyt og fæces prøver taget ved inklusion og igen efter 2 måneder. Follow-up ved 18 måne-
der (166 børn).

Resultat
Størst indhold af bifi dobakterier og lactobaciller i fæces var blandt ammede børn. Gruppe 2 (scGOS/lcFOS 9:1) havde sammen-
lignelige mængder af af fækale bifi dobakterier og lactobacili, hvor kontrolgruppen udtrykte signifi kant lavere niveauer. Fæces 
fra kontrolgruppen indeholdt højere koncentrationer af candida svamp.

Ved 18 mdr. (follow-up) blev forekomsten af gastrointestinale- og øvre luftvejsinfektioner analyseret. Her viste det sig, at am-
mede børn og scGOS/lcFOS børn var sammenlignelige – begge signifi kant lavere end kontrolgruppen, der ikke fi k præbiotika.

Konklusion
Studiet viser, at tilsætning af scGOS/lcFOS infl uerer tarmmikrobiota, målt bl.a. på indhold af alfa-1-3 defensin i spyt, og module-
rer barnets immunsystem i en retning der reducerer forekomsten af allergi og infektioner op til 18 mdr. alderen.
Ammede børn og scGOS/lcFOS børn havde signifi kant færre allergiske reaktioner på fødevarer, inkl. Komælk, end kontrolgrup-
pen. Forekomsten af AD var højest (17 %) i kontrolgruppen sammenlignet med scGOS/lcFOS (5 %) og ammede børn (4%).

Studie 5
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Frekvens af allergiske reakti oner i barnets første 18 levemåneder

 Gruppe 1/ Gruppe 2 Gruppe 3 p
 Ammet gruppe scGOS/lcFOS Almindelig MME

Allergiske reaktioner på fødevarer* 3.92 (2) 4.84 (3) 16.98 (9) <0.05

Allergiske reaktioner på komælk* 1.96 (1) 3.23 (2) 15.09 (8) <0.05

Atopisk dermatitis* 3.92 (2) 4.84 (3) 16.98 (9) <0.05

Allergiske respiratoriske symptomer* 1.96 (1) 4.84 (3) 13.21 (7) <0.05

Gastrointestinale symptomer på fødevareallergi* 1.96 (1) 3.23 (2) 13.21 (7) <0.05

*procent, antal børn i parenteser 

De spædbørn, der blev ammet eller fi k moder-
mælkserstatning med scGOS/lcFOS 9:1 havde 
sammenlignelige niveauer af alfa-1-3 defensin* 
(pg/ml) efter 2 mdr., hvorimod gruppen af 
spædbørn, der fi k almindelig modermælkser-
statning, afveg signifi kant (p <0,01).  

*Alfa-1-3 defensin produceres af neutrofi le 
celler og indikerer formation af en ugunstig 
tarmmikrobiota.
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SAMMENDRAG

Tarmens mikrobiota er vigtig for udviklingen af immunsyste-
met i de tidlige år af barnets liv. Immunmedierede sygdom-
me som allergi er associeret med mikrobiel dysbiose. Derfor 
forskes der i  faktorer, som kan påvirke mikrobiotaen med 
potentielt sundhedsfremmende fordele til følge. 
Amning er den bedste ernæring for spædbarnet. Udover at 
tilføre den optimale næring, indeholder brystmælk forskel-
lige bioaktive komponenter, som interagerer med immun-
forsvaret. Blandt disse fi ndes oligosakkarider, også kaldet 
præbiotiske kostfi bre, som selektivt stimulerer væksten af 
de gavnlige tarmbakterier, bifi dobakterier og lactobacilli. 
Dermed bidrager de præbiotiske kostfi bre i brystmælk til en 
sund tarmmikrobiota hos spædbarnet. 

Forskning i præbiotiske tilsætninger til modermælkserstat-
ninger tager følgeligt udgangspunkt i det ammede barns 
mikrobiota, som den gyldne standard. Der er voksende evi-
dens for, at spædbarnets mikrobiota kan påvirkes gennem 
ernæring og medføre sundhedsfremmende fordele for 
barnet. Dette afspejles i de nye anbefalinger fra World Al-
lergy Organization (WAO), som nu anbefaler præbiotiske 
kostfi bre til alle ikke fuldt ammede spædbørn. 

Ud af de 19 studier, der danner grundlag for denne anbefa-
ling, er 11 udført med Nutricias præbiotiske kostfi berblan-
ding scGOS/lcFOS 9:1. De sundhedsfremmende fordele ved 
denne præbiotiske kostfi berblanding omfatter reduceret 
forekomst af allergiske manifestationer, øget niveau af sun-
de tarmbakterier og nedsat niveau af potentielt skadelige 
bakterier, reduceret forekomst af infektioner og forbedret 
afføringsfrekvens og –konsistens. 
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Mikrobiota
Mikrobiota – også kaldet mikroflora eller tarmflora – omfat-
ter de mikroorganismer, der lever i mave-tarmkanalen.

Patogener
Patogener er mikroorganismer, der potentielt fremkalder 
sygdom. Patogener kan opdeles i fire typer: vira, bakterier, 
fungi eller parasitter.

Probiotika
Probiotika er levende bakterier (mælkesyrebakterier), som 
fermenterer komplekse kulhydrater og derved danner 
kortkædede fedtsyrer (SCFA). Probiotika findes naturligt i 
mikrobiotaen og bidrager til at mindske mængden af pato-
gene bakterier i tarmen. Probiotika findes også naturligt i 
brystmælken og i levnedsmidler, hvor de også kan tilsættes 
kommercielt. De mest velkendte og bedst studerede probio-
tika er laktobaciller og bifidobakterier.

Præbiotika
Præbiotika er ikke-fordøjelige kulhydrater (kostfibre), der 
fungerer som næring til mikrobiotaens probiotika, eller 
med andre ord selektivt stimulerer væksten af gavnlige 
bakterier. Præbiotika forekommer naturligt i brystmælken, 
i form af oligosakkarider, og i levnedsmidler, hvor de også 
kan tilsættes kommercielt. De mest velkendte og anvendte 
præbiotiske kostfibre er galactooligosakkarider (GOS) og 
fruktooligosakkarider (FOS). 

Synbiotika
Synbiotika er en blanding af præ- og probiotika og kan til- 
sættes levnedsmidler med det formål at opnå bestemte 
sundhedsfremmende fordele. 

Oligosakkarider
Kulhydrater bestående af 4-9 monosakkaridenheder.
Eksempler på oligosakkarider er galaktooligosakkarider 
(GOS), maltodextriner og fruktooligosakkarider (FOS).

Fruktooligosakkarider (FOS)
Fruktooligosakkarider består af kortkædede fruktaner
(fruktosepolymerer) med mellem 2 og 8 fruktoseenheder
pr. kæde. Fruktooligosakkarider forekommer naturligt i  
f.eks. løg og asparges.

Galaktooligosakkarider (GOS)
Galaktooligosakkarider findes i mælken hos pattedyr. Det
er præbiotiske kostfibre, der ikke nedbrydes i tyndtarmen,
men som fungerer som næringssubstrat for laktobaciller
og bifidobakterier i tyktarmen.

Bifidobakterier
Grampositive og ofte forgrenede bakterier. De er alminde-
ligt forekommende i munden, mave-tarmkanalen og i vagina 
hos pattedyr. Bifidobakterierne blev opdaget af den franske 
pædiater Henry Tissier i Paris i 1899. Den første kendte bi-
fidobakterie blev isoleret fra tyktarmen hos raske brystbørn
og fik navnet ’bi-fidus’ pga. sin Y-form.

Laktobaciller
Lactobacillus er en slægt af mælkesyredannende, ikke 
sporedannende, grampositive bakterier. Laktobakterier er 
fakultativt anaerobe, dvs. de forekommer hovedsageligt i  
iltfrie miljøer, men tåler også miljøer med ilt.

Sikkerhed 
Den præbiotiske kostfiberblanding GOS/FOS fra Nutricia med 90% galaktooligosakkarider (GOS) fra laktose og 10% fruktooligosakkarider (FOS) fra cikorierod er 
godkendt som ingrediens i modermælkserstatning og tilskudsernæring til spædbørn. Sikkerheden for GOS/FOS i spædbarnsprodukter er vurderet af Europakom-
missionens Videnskabelige Komité for Levnedsmidler (The European Commission´s Scientific Committee on Food) 2001. Anvendelsen reguleres af opdateringen 
2006/141/EC i Europakommissionens direktiv vedrørende modermælkserstatning og tilskudsernæring 999/21/EC. Blandingen 90% GOS og 10% FOS må i henhold 
til direktivet tilsættes modermælkserstatninger med et indhold på op til 0,8 g/100 ml. Spædbarnsernæring med kostfibre GOS/FOS har vist sig at sikre gældende 
tolerance og vækst med hensyn til vægt, længde og hovedomfang.
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Nutricia A/S
Tlf.: 7021 0707
www.nutricia.dk

Nutricia støtt er WHO’s anbefaling om, at brystmælk er den bedste ernæring 
ti l spædbørn. Modermælkserstatninger fra Nutrica er fødevarer ti l særlige 
medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge og/eller diæti st.


