
Trotsade BVC-lakarens rad:

Loves autism forsvann
nar kosten lades om
I dag ar Love fyra ar och helt normal. Han mar
bra, kramas, leker och har kompisar, men sa har
det inte alltid varit.
De tidigare autistiska dragen forsvann med en
stor kostomlaggning och borttagning av aller-
giframkallande a'mnen for snart tva ar sedan.

Redan som htcn hade Love kohk och senare standiga
diareer. \'id 18 manaders alder forsamrades situationen

radikalt med
Lakaren pa Barnavardscentralen samre sprSk och

motor ik.
- Han blev arg

och frustrerad
och vi forlorade ogonkontakten med honom, berattar
hans mamma Maria. Det kandes som om han inte langre

bchovde oss. Han var helt enkelt inte som andra barn.
Pa1 Barnavardscentralen betraktadc de bara Love som

trotsig, precis som andra barn i tva-arsaldern. Fora'ldrarna
upplevde dock att personalen inte lyssnade pa dcras oro
och till slut kriivde de att fa komma till habiliteringen for
att fa en diagnos.

— Pa habiliteringen lyssnade de i alia fall, sager Maria.
De sa till och med att vi nog fick forbcreda oss pa att det
skulle bh en autismdiagnos.

Inga halvfabrikat heller
I samma veva som utredmngen startade la famil]en om
kosten radikalt genom att ta bort gluten, mplk, soja,
sockcr och alia livsmedelstillsatser. Hel- och halvfabrikat
bannlystes och de lagade all mat sja'Lva fran grunden.

— Att la'gga om kosten hade vi funderat pa en tid, sager
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Maria. Manga avradde dock och menade att det kunde
leda till naringsbrister. Lakaren pa Barnavardscentralen
sa till och med att det var barnmisshandel att ta bort
m]6lken.

Efter nagra veckor lugnade Love
sig, men de stora forbattringarna
inte forran efter tva manader.

ner
kom

tar Maria. Love kom hksom ut ur dimman, sag oss och
var lugnare pa ett battre och annorlunda satt an tidigare.

Foraldrarna tycktc a'nda att det fanns nagon form av
storning kvar. De gjordc ett allergitest (ImuPro), vilket

visade bland annat intolerans mot Havre, kokos och
myckct annat.

Foraldrarna hade dock last pa och sag kostomstallning-
en som en chans till battrmg och val vard att prova. De
hade helt enkelt inget att forlora. Den forsta svarlgheten
var att hitta altcrnativ till Loves tidigare ensidiga diet pi
mjolk, ost, keso, vitt brod och banan.

Kaotisk start med ny kost
Att lagga om kosten blev en stor utmamng och de tva forsta
veckorna var fullkotnligt kaotiska. Love var omsom arg och
omsom ledsen och det var svart att hitta mat han villc ha.

— Vi hade kanske kunnat ga langsammare fram, sa'ger
Maria. Men vi var sa inne pa att ta bort det som kunde skapa
problem. Eftcr nagra veckor lugnade Love ner sig, men de
stora forbattnngarna kom inte forran efter tva manader.

— Det var stort da ogonkontakten kom tillbaka, bcrat-

Autismen snabbt tillbaka
- Innan testet var vi tvungna att ge Love vanlig kost

under nagra dagar och det bavade vi forstas for. Efter
tre dygn kom autismen tillbaka och han blev frustrerad,
ledsen och aggressiv igen, berattar Maria. Diirefter tog det
tva veckor mnan allt blev normalt igen.

Nu na'r alia livsmedel som Love inte tal tagits bort fung-
erar han utmarkt och ar som alia andra barn. Han leker,
bar kompisar, pratar och har god ogonkontakt. Dock ar det
jobbigt for foraldrarna med alia matrestriktioner och det

behovs ocksa kosttillskott for att inte
nskera naringsbrister.

(Namnen i artikeln ar fingerade).

ANN-MARIE LIDMARK

Biolog och folkhalsovetare,
konsult vid Nature Associates

Fakta om autism, inflammationer och allergier
Autism ar en funktionsnedsattning med svanghet att
kommunicera och samspela med andra. Ofta forekommer
repetitiva och stereotype beteendemonster liksom utveck-
hngsstdrning. Autism anses vara en livslang funktionsned-
sattning. men som framgar av intervjun har intill kan vissa
helt eller delvis bli av med symtomen.

Forskning visar att majoriteten barn med autistiska diag-
noser har mag- och tarmproblem (1). att mag-tarmfloran
ar stord (2) och att forbattringar for vissa sker vid kostom-
laggningar (3. 4. 5). Enbart borttagning av gluten och/eller
mjolkprotemer kan ibland vara tillrackhgt (6, 7. 8).

Allergl okar risk for autism
Forskning visar att barn och ungdomar med allergier loper

bkad risk att drabbas av autism (9). Allergier och annan
overkanslighet kan orsaka inflammation (10,11) i tarmen och
hjarnan med risk for att kroppen egna vavnader attackeras
(autoimrnunitet).

Reaktioner mot smak- och fa rgamnen. aminer eller sali-
cylater ger inte allticf matbar allergiska reaktioner. Istallet
handlar det om forsamrad enzymaktivitet eller nagot annat
som kan vara genetiskt betingat (3). Sadan overkanshghet
kan vara svar att mata och kraver att vissa livsmedel syste-
matiskt utesluts (www.feingold.org)

Laboratorietester finns for samtliga ka'nda allergener i gluten
och mjolk (www.cyrexlabs.com) liksom lackage av peptider till
unnen (www.se.neurozym.com). Allergitester finns ocksa for
livsmedel och metaller ( www.imupro.se eller www.melisa.org).
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