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Mirja Vetander, Med Dr, ST-läkare i barnmedicin 

Fri från allergi? 
Om forskning och framsteg inom matallergier 

•  Hur vanligt är det med matallergi, blir det 
vanligare och i sådant fall varför? 

•  Vilka diagnostiska hjälpmedel finns idag 
– och vilka kan vi komma att se i 
framtiden? 

•  Finns det hopp om botande medicinsk 
behandling?  

 
 

 
 

Vad menas med matallergi? 
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Ogynnsamma reaktioner på föda 

Icke-toxisk reaktion Toxisk reaktion 
t ex histaminöverkänslighet 

REAKTION VID INTAG AV MAT 

Psykologiska reaktioner / 
Aversion 

Icke immunologisk 
reaktion - Intolerans 

Immunologisk reaktion 
- Allergi 

IgE 
Icke IgE 
t ex celiaki 
(glutenallergi) 

Enzymatisk 
t ex laktos-
intolerans 

Andra oklara 
mekanismer 

Ref: Nilsson et al, Läkartidningen 2014 

•  Drabbar individer som producerar allergi 
antikroppar (IgE) mot födoämnen 
– Stor ärftlig komponent 

•  Relativt snabba reaktioner (minuter – 
timmar) 

•  Ofta tidig debut 

 
 

 
 

Matallergi (IgE förmedlad) 

Ref: S Glaumann 

Jordnöt 

APC 

Mastcell 

T-cell 

APC 

APC 

T-cell 

Basofil 

B-cell 

Degranulering, utsläpp av   
inflammatoriska ämnen 

Ej jordnötsallergisk individ - toleransutveckling 

Jordnötsallergisk individ – fas 1 då IgE bildas (sensibilisering) 

Jordnötsallergisk individ – fas 2  
den allergiska reaktionen 

Jordnöt 

Mastcell Basofil 

Jordnöts
IgE 

Sensibilisering 

Regulatoriska T-celler 

Effektor T-celler 

   

Symtom matallergi  
•  Varierar, liksom 

svårighetsgrad 

•  Huden 
•  Slemhinnorna 

•  näsan, ögonen,   
luftrören, mag-
tarmkanalen 

•  Anafylaxi –                
kan vara livshotande 
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Hur vanligt det är med matallergi, 
blir det vanligare och i sådant fall 
varför? 
 

•  Exakt siffra saknas 
•  Svenska data (föräldrarapport): 

– 25% av 16-åringar har reagerat på mat 
under uppväxten  

– 8% av 12-åringar har läkardiagnosticerad 
födoämnesallergi 

•  1-2 barn i varje skol-                                          
klass drabbad 

 
 

 
 

Hur vanligt är matallergi? 

•  Allergiska sjukdomar (ex. astma,eksem)       har 
definitivt ökat de sista årtiondena  
–   drabbar nu 1/3 av världens befolkning 

•  Mycket talar för att även matallergi blivit vanligare 
under 2000-talet 
– Sverige: ? (otillräckligt med information) 
– Dubblering av antalet akutbesök pga svåra 

reaktioner mot mat i USA och Australien 
– Dubblering av förekomsten av jordnötsallergi 

 
 

 
 

Blir matallergi vanligare? 

•  Bland barn med akutbesök i Stockholm 2007 
p.g.a. allergiska reaktioner mot mat 
orsakades majoriteten av reaktionerna av 
jordnötter eller trädnötter (ffa cashew) 

•  Förändrade kostvanor innebär          
att vi utsätts för nya allergen                              
i maten 

 

Ändrade kostvaner påverkar 
förekomsten av allergi 
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•  ???? 

•  Sjukdom:    Arv               Miljö 

•  Teorier: 
– Västerländska livsstilen en ”bov” 

•  Rökning? Luftföroreningar? Matvanor? Annat? 

– Hygienhypotesen: 

 
 
 
 
 

 
 

Varför blir fler och fler allergiska? 

Ökad renlighet 
Mindre familjer 
Färre växer upp 
på bondgård 

Färre mikrober 
(ex. parasiter) 

Immunförsvaret 
sysslolöst, bildar 
antikroppar mot 
ofarliga ämnen 
(ex. mat) 
  

  
Vilka diagnostiska hjälpmedel 
finns idag – och vilka kan vi 
komma att se i framtiden? 
  

 Diagnostik av matallergi 

•  Sjukhistoria! 

•  Traditionell allergidiagnostik 
– Pricktest  
– Allergenspecifika IgE-antikroppar 

(blodprov) 

 

Verstege Clin Exp Allergy 2005 Sampson JACI 2001 

 Allergenspecifikt IgE och pricktest 

•  Mkt användbart vad gäller vissa födoämnen 

•  Mindre användbart vad gäller andra födoämnen 
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           Jenny    Elin 

sIgE Jordnöt  61 kUA/l    45 kUA/l 

 

Symtom   Lindrig munklåda   Nässelutslag
        kraftig magsmärta 
        snuva, hosta 

©ThermoFisher 

Molekulär allergidiagnostik 

 Hela allergenet      Allergena komponenter   

En vetenskap som gör det möjligt att analysera 
allergiantikroppar mot enskilda proteiner 

           Jenny    Elin 

Jordnöt   61 kUA/l    45 kUA/l 

Ara h 1   < 0,35 kUA/l   14 kUA/l 

Ara h 2   < 0,35 kUA/l   35 kUA/l 

Ara h 3   < 0,35 kUA/l   2,7 kUA/l 

Ara h 8   62 kUA/l    3,5 kUA/l 
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 Diagnostik 
 

•  Provokationer 
– I patienten på sjukhuset 

• Resurskrävande  
• Risk för svåra reaktioner 

– I ett provrör på labbet 
• CD-sens (Basophil allergen                        

threshold sensitivity test) 

Finns det hopp om botande 
behandling? 
 

Botande behandling? 

•  Ingen i nuläget.. 
•  ..men studier pågår 
•  Oral immunoterapi - mest beprövad 

•  Födoämnet ges i ökande mängder 
•  Lovande resultat men den tolerans som 

utvecklas verkar vara övergående 
•  Mycket biverkningar (=allergiska reaktioner) è 

de sjukaste (som haft anafylaxi) får ej vara med 
i studierna 

Botande behandling? 

•  Pågående studie på Sachsska barn-och 
ungdomssjukhuset: 

– Mål: Att utvärdera om svår jordnötsallergi kan 
botas med oral immunoterapi under skydd av 
Xolair (Anti-gE) 

– 20 ungdomar (12-22 år) med svår jordnötsallergi 
deltar 
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Ref: Dagens medicin, nr 10 2015 

Förebyggande behandling? 

•  Brittisk studie visar att tidig introduktion av 
jordnötter i kosten minskar risken att utveckla 
jordnötsallergi 
•  600 spädbarn– hälften fick äta jordnötskex 3 ggr / 

vecka, den andra gruppen skulle helt undvika 
jordnötter 

•  Vid 4-års ålder utfördes jordnötsprovokation 
•  Barnen som ätit jordnötsprodukter löpte 5-7 

gånger lägre risk att utveckla jordnötsallergi än 
de som inte ätit jordnötsprodukter 

Ref: Du Toit et al, N Engl J Med 2015 

Slutsats? 

•  Fler studier krävs förvisso… 
•  Gäller det samma för andra födoämnen? 
•  Vad händer med toleransen över tid 

•  …men studien styrker uppfattningen                
att barn bör äta varierad kost &                       
att små barn inte aktivt ska                      
undvika mat man kan bli                         
allergisk mot 

TACK! 

FRÅGOR? 
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•  70% av jordens befolkning har primär 
förvärvad laktosintolerans = normaltillstånd 

•  Besvär vid intag av >1-2 dl mjölk (stor 
individuell skillnad) 

•  Ger sig till känna från (6-)12-års ålder 
•  Om besvär av mjölk i förskoleålder è tänk 

sekundär laktosintolerans pga tarmskada  
–  Komjölksproteinallergi 
–  Celiaki 
–  Inflammatorisk tarmsjukdom 
–  Gastroenterit (magsjuka) 

 

 
 

 
 

Laktosintolerans Molecular allergology 

Traditional 
diagnostics: extract 
based  

Molecular allergology: 
 single  
allergen analyses 

Kan man göra något för att 
minska risken för att ens barn 
drabbas av matallergi? 
 

Dagens rekommendationer 

•  Normalkost under graviditet  & amning 

•  Helamning första fyra månaderna (?)  

•  Om stark ärftlighet för allergi och ej ammas : 
komjölksproteinfri modersmjölksersättning (?) 

•  Introduktion av extra allergena födoämnen (ex. 
ägg, fisk) under skydd av delamning ?
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Icke immunologisk reaktion, toxisk 

Galaktosemi, fenylketonuri  

 
Scromboid - histaminförgiftning 

- histamin i t ex makrillfiskar, lagrade ostar och 
korvar 
-  tungan kliar, flush i ansikte + hals, kräkning +/- 
diarré 
 

Biogena aminer - tyramin i ost => flushing, migrän 
- tryptamin i choklad => migrän 
 

Ingrediensförteckning 

v Alla ingredienser i livsmedel ska redovisas 
på förpackningen i fallande ordning efter 
vikt 

    
 

Allergimärkning 
Lista över ingredienser som måste anges 

v Spannmål som 
innehåller gluten 

v Kräftdjur 
v Ägg 
v Fisk 
v Jordnötter 
v Sojabönor 
v Mjölk, laktos 

v Nötter, mandel 
v Selleri 
v Senap 
v Sesamfrön 
v Svaveldioxid 
v Sulfit 
v Lupin 
v Blötdjur (snäckor, 

musslor och bläckfisk 

CD-sens metoden 

Aktiverade basophiler	

(Uttryckerav CD63)	


Vilande basophiler	

	


Allergen	  Koncentra4on	   0.1 1 10 100 1000 

Ju högre CD-sens destu högre allergen 
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©Nopp/Konradsen 



2015-04-02 

10 

Barn med missstänkt matallergi,        
var ska de skötas? 
•  Vårdcentral: Barn/ungdomar med lindriga besvär 
med klåda och utslag runt munnen av livsmedel samt 
björkrelaterade reaktioner med klåda i munnen 
 
•  Barnläkare i öppenvård: Starkt misstänkt allergi/
intolerans särskilt mot basfödoämnen. Misstänkt 
jordnöts/nötreaktion 

•  Barnallergolog på specialistmottagning: Multipel 
födoämnesallergi särskilt mot basfödoämnen, astma 
och svår jordnöts/nötallergi, anafylaxi mot något 
födoämne 


