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Innehåll

• Olika typer av överkänslighet 

• Utredning av en misstänkt allergisk reaktion 

• Nya diagnostiska möjligheter

Förekomst

25% i en population upplever att de eller deras barn har  
någon form av födoämnesöverkänslighet 
  
 3-4% av spädbarn 
 6-8 % av barn i förskoleålder 
 10-15 % av tonåringar
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Vrede

Sorg



Indikation för utredning

Alla med besvärande, ihållande eller 
återkommande möjliga ”allergiska symtom”

Johansson et al. JACI 2004; 113: 832-836Läkartidningen. 2014;111:CIC3
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Biogena aminer

• Ansjovis 
• Makrillfiskar 
• Sardeller 
• Tonfisk 
• Spenat 
• Bananer

• Tomater 
• Lagrade ostar 
• Salami 
• Choklad 
• Vin

Biogena aminer  (Fria aminosyror) 
• Finns naturligt i kroppen där de har olika funktioner 
• Kan bildas i  mat om:  

1. maten innehåller hög halt av vissa typer av  aminosyror    
2.  förvaras på ett sätt som gynnar tillväxten bakterier  

Biogena aminer 
Toxisk reaktion

– Histamin (Histaminos) 
• scromboidfiskar (makrill, tonfisk) 
• vällagrade produkter 
Symtom: illamående, kräkningar, magont, nässelutslag, rodnad, huvudvärk 

– Tyramin 
•  Ost  
Symtom: flushing, huvudvärk 

– Tryptamin  
• Choklad  

Symtom: huvudvärk 

  

Histaminfrisättande  
födoämnen

• Fisk 
• Skaldjur 
• Äggvita 
• Spenat 
• Fläskkött 
• Citrusfrukter 
• Tomat 
• Jordgubbar 
• Choklad

Johansson et al. JACI 2004; 113: 832-836Läkartidningen. 2014;111:CIC3
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Icke IgE-medierade allergiska reaktioner 
KOMJÖLK

• 60-80 % av spädbarnen med symtom från mag/
tarmkanalen 

• Eksem är vanligt 
• Komplex och oklar patogenes 
• God prognos

 
 Icke IgE-medierade allergiska reaktioner  

FPIES  
food protein-induced enterocolitis syndrome 

• Häftiga kräkningar;  1-3 h 
efter intag  

• Diarré (± blodiga) 
• Lethargi, hypotoni, acidos 
• Negativ i IgE-ak tester 
• Diet - frisk inom 72 h 
• Friska vid c:a 3 års ålder

Icke IgE-medierade allergiska reaktioner  
FPIES  

Food protein-induced enterocolitis syndrome

Utlösande Födoämnen  
– Mjölk (40%) 
– Soja (50%) – ofta båda… 
– Ris 
– Havre/Korn 
– Baljväxter 
– Fågel 
– Fisk 

Johansson et al. JACI 2004; 113: 832-836Läkartidningen. 2014;111:CIC3



Definition  
IgE förmedlad allergi

Sensibilisering 
produktion av allergiantikroppar(IgE) mot 
vanligt förekommande proteiner i vår miljö 

Allergi 
1. Sensibiliserad 
2. Reagerar med typiskt allergiska symtom 

av protein (allergen) som man tidigare 
blivit sensibiliserad emot

Symtom 
IgE förmedlad allergi 

• Slemhinnorna 
- näsan  
- ögonen 
- luftrören 
- mag-tarmkanalen 
• Huden 
• Anafylaxi

Stor symtomvariation  
ofta fler organsystem samtidigt 

IgE förmedlad matallergi

Vanliga allergen 
•Mjölk 

•Ägg 

•Jordnötter 

•Trädnötter 

•Vete 

•Fisk 

•Soja 

•Skaldjur 

Spädbarn små barn

Äldre barn

90% av alla allergier

IgE förmedlad matallergi  
 KOMJÖLK

• Vanligaste födoämnesallergin hos spädbarn 

• Symtom inom några minuter - timmar 

• Debut vanligen vid 2-6 månaders ålder 

• Prognosen är god



IgE förmedlad matallergi 
ÄGG

• Näst vanligaste födoämnesallergin hos små barn 
    
• Symtom inom några minuter - timmar 

• Debut vanligen vid 2-9 månaders ålder 

• God prognos 

IgE förmedlad matallergi 
JORDNÖT/TRÄDNÖTTER

• Vanligaste matallergierna hos skolbarn  
  
• Oftast livslång, men toleransutveckling förekommer 

• Symtomen varierar från klåda i munnen till svår livshotande    
  anafylaxi 

• 50% av akutbesöken som söker pga av födoämnesreaktion 
  på barnakuterna i Stockholm  

• Korsreagerar i labtester med andra baljväxter 

Diagnostiska verktyg 

Anamnes

Sensibilisering 
Förekomst av allergiantikroppar

Diagnostiska verktyg

BLODPROV

PRICKTEST



Sannolikhet för allergisk 
reaktion?

Vid IgE-ak som innebär ≥ 95% sannolikhet för reaktion 

– Ägg: > 7 kU/L (> 2 kU/L för barn < 2 år) 
– Mjölk: >15 kU/L (> 5 för barn <1 år) 
– Fisk:  > 20kU/l 
– Soja:  > 30 kU/l 
– Vete: 26 kU/l 

Sampson, Allergy Clin Immunol,  2001

Diagnostiska verktyg

FÖDOÄMNESPROVOKATIONER 
– Fastställa diagnos 

– Kontrollera om tolerans 
   har uppnåtts 

– Förbättra livskvaliteten

Födoämnesprovokationer

Dos Mängd 
blandning

Jordnöt Motsvarar mängd 
jordnöt

1 0,01 g av 
blandningen.

0,1 mg jordnöt.

2 0,1 g av 
blandningen.

1 mg jordnöt.

3 1 g av 
blandningen.

0,01 g 10 mg jordnöt.

4 10 g av 
blandningen.

0,1 g 100 mg jordnöt.

5 1 g jordnötssmör. 1 g 1,5 liten jordnöt.

6 5 g jordnötssmör. 5 g 5 g jordnötter.

Objektiva symtom !



Hur ska födoämnesprovokationer 
utföras?

Oral 
provokation

Blind 
provokation

Öppen 
provokation

Enkel blind 
provokation

Dubbel blind 
provokation

Luftburen  
provokation

Enkel blind 
provokation

Öppen 
provokation

IgE sensibilisering mot födoämnesallergen 
vid 4 & 8 års ålder 
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Molekulär Allergologi 
 Component resolved diagnostics (CRD)

Födoämne

En vetenskap som gör det möjligt att kvantifiera IgE-antikroppar mot 
specifika enskilda allergena proteiner på en molekylär allergologisk 

nivå. 

Delproteiner(komponenter)

Molekylär allergologi 
Komponentdiagnostik

• Specifika 
• Korsreaktiva 
• Olika stabilitet 
• Olika mängd

©ThermoFisher

©ThermoFisher

Ostabila proteiner

• Profilin 
• PR-10 protein (björk) 

Proteinerna tål inte upphettning 

Födoämnet tolereras i tillagad form 

PR-10 associerat med lokala symtom i 
mun och svalg av frukt och grönsaker  

 

Stabila proteiner

• Lagringsproteiner 
• Lipid Transfer Protein (LTP)  
Proteiner i växter, kärnor/nötter/fröer, stabila mot upphettning 
och  enzymatisk nedbrytning 
Sensibilisering orsakas av konsumtion av mat  
IgE-antikroppar mot lagringsproteiner och LTP är en risk 
faktor för systemiska allergiska reaktioner 
   



Ara h 1 Ara h 2

Ara h 8

Ara h 3

Jordnöt-Arachis hypoegea  

41

Ara h 6

Ara h 9

• Blodprov visar hög mängd 
allergiantikroppar mot jordnötter 
(46 kU/l) men inte mot andra 
nötter 

• Kalle är allergisk mot jordnötter 
men kan äta andra nötter

Kalle 9 år

Hanna 9 år

• Snuva och rinnande, kliande 
ögon på våren 

• Äter jordnötter och får klåda i 
munnen och halsen. Rädd!! 

• Utreds med blodprov

• Hög mängd allergiantikroppar 
mot björk (97 kU/L) 

• Hög mängd allergiantikroppar 
mot jordnöt (49 kU/l) 

Hanna 9 år



            Kalle    Hanna 

Tidigare symtom  Eksem   Eksem 

Symtom av  Nässelutslag,   Klåda i     
jordnöt   svullnad i ansiktet,    munnen                                                                       
    svårt att andas 

Allergiantikroppar                                                                                                                
jordnöt (IgE)  46 kU/l   49 kU/l 

Allergena jordnötsproteiner

Allergi-         Kalle    Hanna  
antikroppar 

Jordnöt   46 kU/l   49 kU/l 

Ara h 2  46 kU/l   0 kU/l 

Ara h 8  0 kU/l    50 kU/l 

Provokation Nässelutslag   Ingen                                 
jordnöt    astma       

Allergena jordnötsproteiner

Jordnötsallergi & 
Parabjörk allergi

Skolbarn/tonåringar:  
Hasselnötter, jordnötter, parabjörkallergi 

Parabjörk allergi: 
Klåda i mun och svalg av födoämnen    som 
korsreagerar med pollen.  

                        

Dietist

Barnläkare

Anamnes

Provtagning
Provokationer

Interprofessionell  
samverkan

TEAMBESÖK 
• Barnläkare 
• Dietist 
• Psykolog 

Utredning vid misstänkt 
matöverkänslighet



Korsallergier 
Inhalationsallergen och födoämnen

Björk Gräs Gråbo Latex

Äpple Tomat Selleri Banan
Päron Jordnöt Morötter Papaya
Kiwi Soja Persilja Avokado
Plommon Vetemjöl Koriander Kastanj
Persika Rågmjöl Curry Nektarin
Morötter Anis Plommon
Nötter Kummin Körsbär
Mandel Fänkål

Laktosintolerans

• Ingen allergisk reaktion 
–  laktasbrist 
–  enzymet laktas spjälkar mjölksockret i 

tarmslemhinnan 
– Olika individer har olika mängd laktas i 

tarmslemhinnan och 
–  avtar naturligt med åldern 
– Ovanligt innan 4-5 års åldern 
– Symtom: buksmärtor, gaser, diarre  

Laktosintolerans      
 Komjölksallergi

• Akut, svår, oftast snabbt 
insättande systemisk 
överkänslighetsreaktion från flera 
organsystem och potentiellt 
livshotande. 

•  Anafylaxi inkluderar en objektiv 
respiratorisk och/eller 
kardiovaskulär påverkan och/eller 
kraftig allmänpåverkan. 

Definition, anafylaxi

SFFA 2012



Översiktsartiklar

• “Laktosintolerans hos barn -ett överdiagnostiserat tillstånd”  Grimheden et al. 
Läkartidningen nr 5 2012 volym 109 

• ”Matallergi kan vara ett svårt handikapp – som inte syns” Glaumann et al 
Läkartidningen. 2014;111:CIC3

Sannolikhet för allergisk 
reaktion?

Vid IgE-ak som innebär ≥ 95% sannolikhet för reaktion 

– Ägg: > 7 kU/L (> 2 kU/L för barn < 2 år) 
– Mjölk: >15 kU/L (> 5 för barn <1 år) 
– Fisk:  > 20kU/l 
– Soja:  > 30 kU/l 
– Vete: 26 kU/l 

Sampson, Allergy Clin Immunol,  2001

Upprepad provokation

Glaumann, PLoS One, 2013

Other 7 % (n=3)
Neither satisfied or dissatisfied, 2 % (n=1)
Not satisfied at all, 2 % (n=1)
Somewhat satisfied, 35 % (n=16)
Very satisfied, 54 % (n=25)

Nguyen M, PAI, 2010

Efter avslutad provokation, vad 
tycker föräldrarna ?

89% av föräldrarna var nöjda eller mycket nöjda efter provokation 
De minst nöjda hade barn där provokationen var inkonklusiv


