
Viðkvæmi í barnaárum fyri immuntálmandi

dálkingarevnum
Marita Hansena, Rúna Olsenb, Absalon Eysturoyb, Rannvá Debes Christiansenb,

Jóhanna Petursdóttira, Maria Skaalum Petersena,c, Anna Sofía Veyhea,c, Pál Weihea,c

MannagongdForsøgan

Vit hava sett okkum fyri at kanna, hvussu

dálkingarevni í blóðinum hjá mammuni í

viðgongutíðini verður flutt yvir í barnið, og

hvussu hettar ávirkar immunverjuna hjá

barninum fyrstu 12 mánaðirnar.

Kanningar á Deildini fyri Arbeiðs- og

Almannaheilsu seinastu árini hava víst tekin

um, at dálkingarevni í okkara umhvørvi ávirka

evnini hjá børnum at gera andevni, tá tey

verða koppsett móti barnasjúkunum.

Hetta kundi týtt uppá, at immunverjan er undir

trýsti av umhvørvisdálking. Hugsað verður

serliga um tey evni, sum eru í dálkaðum mati

úr havinum, t.e. grind og spik.

Umframt kviksilvur og PCB hava vit eisini hugt

at fluorstoffum ella PFASum (per- and

polyfluoroalkyl substances), sum serliga

tykjast virka tálmandi á immunverjuna. Vit

kanna nú neyvari, hvussu immunverjan verður

ávirkað.

Blóðroynd verður tikin av barninum við 3

og 12 mðr, t.v.s. áðrenn fyrstu og eftir 2.

barnakoppseting at kanna fyri andevni.

Eisini biðja vit um eina mjólkaroynd og

hárroynd frá mammunum at kanna fyri

umhvørvisdálkandi evnir.

Harafturat verða foreldrini biðin um at

svara spurnablaði um heilsu, kostvanar

v.m. til tess at lýsa viðgongutíðina.

Vit fylgja væl við barninum fyrsta liviárið.

Hetta verður gjørt við at foreldrini

aðruhvørja viku svara spurningum um,

hvørt barnið tykist at hava eina

infektión.
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• Kanningararbeiðið byrjaði 1. juni 2020

• Málið er at savna 600 móður/barn pør

• Higartil hava 362 barnakonur játtað luttøku

• 175 børn eru kannað við 14 dagar

• 89 børn eru kannað við 3 mðr.

Vit taka blóðroynd á mammuni í fyrsta og

síðsta triðingi av viðgongutíðini at máta

dálkingarevni í blóðinum hjá henni.

Síðani verður tikin blóðroynd úr

nalvastronginum við føðing.

Tá barnið er 14 dagar, 3 mðr. og 12 mðr.

verður ein klinisk kanning, íroknað

ultraljóðskanning av hálseitlinum

(thymus) gjørd á Barnadeildini. Vit máta

støddina av thymus, tí kanningar benda

á, at samband er millum støddina á

thymus og títtleikan av infektiónum hjá

smábørnum.
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