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ALLERGI = immunologiskt betingat överkänslighet

Allergi
• Individens immunsystem 

överreagerar mot ett ofarligt 
ämne (producerar IgE)

• Denna immunologiska 
reaktivitet orsakar symptom

Sensibilisering
• Individens immunsystem 

överreagerar mot ett ofarligt 
ämne (producerar IgE)



Diagnostik

• Noggrann sjukhistoria, frågeformulär
• Undersökning
• In vivo test: Hudpricktest
• In vitro test :Total IgE 

Specifikt IgE ImmunoCAP, ISAC
Komponent analys 
BAT (basophil activation test) eller CD-sens
Tryptas

• Elimination 
• Provokation ( enkel öppen, DBPCFC - födoämne)

( i näsan, ögon, inandas)



• Noggrann sjukhistoria        
Daisy 11mån

• Ätit pasta som innehöll ägg av misstag. Efter ca 3 h kräks, 
blivit blek. Kräkts totalt 3 ggr. Ingen urtikaria.

• För  4 mån sedan i smb med intag av ägg reagerat efter ca 
2-3 timmar med mkt täta, häftiga kräkningar, cyanos, lågt 
BT, legat inne med uppvätskning.



Icke IgE medierat födoämnesallergi
FPIES 

• Oftast 1-4 veckor efter introduktion, (<1 års ålder)

• Mjölk, Soya, ris, havre, korn, ägg, kyckling, fisk, jordnöt, 
frukt

• Akut: 1-4 timmar efter intag debut av upprepade 
kräkningar, ofta diarrhe, dehydration, lethargy, 
hypotension, leukocytos ( neutroph ↑), TPK↑,Eos ↑, 
methemoglobulinemi

• 10-20% atypisk FPIES ( senare IgE pos)



• Undersökning
Eksem

http://www.google.se/url?url=http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/d6_eksem.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwja8OSc4M_LAhWmDpoKHcApB68QwW4ILTAM&usg=AFQjCNF3kMzmLH7poxrdYfHC-knDYD1Yhg


• Pricktest
Hudtest på armens undersida





Fördelar/nackdelar med pricktest

• ALLERGI I PRAKXSIS 1/2018 



• Total IgE 

• 1966 (S Gunnar O Johansson, mm)
• Mycket låg koncentration i serum
0,00005- 0,0003 g/L, (jmf med IgG 6,1-15,7 g/L)

• Referensintervall:
• < 1 år: < 10 kU/L

1-3 år: < 25 kU/L
4-7 år: < 50 kU/L
> 8 år: < 120 kU/L

• Normal värde utesluter inte allergi.
• HIES. IgE över 2000 kU/L
• Ska tas innan anti- IgE (Xolair) beh
• sIgE/IgE



Fördelar/nackdelar med specifikt IgE

ALLERGI I PRAKXSIS 1/2018 



Screeningtest

• Mer än 20% av individer med allergenspecifikt IgE 
är asymtomatiska

• Testa i huvudsak endast för de misstänkta allergen



Screeningtest

• Phadiatop : katt, hund, häst, björk, timotej, 
gråbo, kvalstren D. pteronyssinus och D. farinae
samt Cladosporium

• Födoämnesmix 5 (fx5): mjölk, ägg, vete, soja, fisk 
och jordnöt.

• Nötmix 1 jordnöt, hasselnöt, paranöt, mandel, 
kokosnöt

• Nötmix 2 pekannöt, cashewnöt, pistasch, valnöt



Komponentupplöst Diagnostik (CRD) 

• Diagnos av korsreaktivitet

• Riskbedömning för svåra kliniska
symtom

• Riskbedömning för reaktion mot 
upphettad föda

• Immunterapi-behandling



En allergen komponent

Nativt allergitest från 

ett allergen

Allergen komponent

Allergitest 

med ett slags 

komponenter





rBet v 1

nBet v 1

Betula verrucosa, allergen # 1

Prefix ”r” för rekombinant eller ”n” för nativt



• Profilin; 
Bet v 2 homologer; värme- och enzymlabila (OAS)

• PR-10 proteiner;
Bet v 1 homologer; värme- och enzymlabila (OAS)  

• LTP- proteiner (lipid transfer proteins)
värme- och enzymstabila proteiner; finns i växter/frukter

• Lagringsproteiner
värme- och enzymstabila proteiner; finns i nötter/kärnor/frön



112 komponenter från 51 allergenkällor på en gång. 







Paraallergi

• Björkallergi
– stenfrukter-kiwi-morötter, hasselnöt, mandel, jordnöt 

• Gråbo
– selleri-persilja-kryddor-

• Ragweed
– melon-gurka-banan

Korsreaktioner mellan pollen och växtbaserad mat ger sällan svåra reaktioner



Jordnöt

• Ara h 1 – Lagringsprotein

-Kan korsreagera med trädnötter, linser samt ärtor

• Ara h 2 -Lagringsprotein

-Ofta associerat med svåra reaktioner! 

-Kan korsreagera med trädnötter och mandel

• Ara h 3 - Lagringsprotein.

-Kan korsreagera med lupin och sojaböna. 

• Ara h 8 - PR-10 protein ,OAS, korsreaktion med 
björk

• Ara h 9 –LTP, oftast i södra Europa, system reaktion
och OAS, korsreaktion med persika



Hasselnöt

• Cor a 1- PR-10 protein 
Björkpollenrelaterad (OAS),

• Cor a 8 - LTP (Lipid Transfer Protein)
Kan vara associerat med svåra reaktioner förutom 
OAS

• Cor a 9 -Lagringsprotein
• Cor a 14 –Lagringsprotein

Associerat med svåra reaktioner



Veteallergi

• Prevalens 0,4-1%

• Symptom 20-100kE/L

• Majoritet utv tolerans

• Höga IgE risk för persisterande allergi

• Omega- 5-gliadin (Tri a 19) är riskmarkör för 
potentiellt svåra reaktioner  och WDEIA ,?

• IgE sensibilisering utan allergiska symtom vanligt



Sojaallergi

• Sensibilisering mot soja är vanligt, testa bara om du 
misstänker allergi 

• Tolerans utv tidigare jmf med mjölk och ägg
• Provokation
• Gly m 4, PR-10, björk homolog vid 

andsträngningsutlöst allergisk  reaktion
• Gly m 5 och Gly m 6 – lagringsproteiner(>10 kU/l äkta 

soja allergi)



Severe reactions after intake of soy drink in birch pollen allergic children

sensitized to Gly m 4

Paraskevi Kosma, Sigrid Sjölander, Eva Landgren, Magnus P. Borres, Gunilla Hedlin

Department of Pediatrics, Sundsvalls Hospital, Sundsvall,



Köttallergi

• Ovanlig hos barn

• Urtikaria, anafylaxi

• IgE medierat men ”delayed”,  3-6 h efter intag.

• galaktos- α -1,3 (α Gal, kolhydrat) efter 
fästingbett. 

• Rött kött



CD-sens

• Allergenkänslighets test

• Andel aktiverade basofiler (CD63 positiva)

• EC50 inverterat och multiplicerat med 100 

• Högre CD-sens = högre allergenkänslighet

• Behandlingsuppföljning (AIT, Omalizumab )



CD-sens



Interpretation av resultat

• Pos pricktest ≥ 3 mm, specifik IgE >0,1 kU/L 

• Pos pricktest eller specifikt IgE är inte alltid 
liktydigt med klinisk överkänslighet.

• Ju kraftigare positivt test, desto större sannolikhet 
för klinisk betydelse

• Provokation – ”golden standard”



milk





Leo 6 år
vid 9 mån ålder. ”Blev trött, röd runt ögonen, utslag, kräktes flera gg. Snuva och tungt 

att andas.

•2år IgE ägg 0,65 , ovomucoid 0,33, pricktest 3+

•4år IgE ägg 4,3 IgE ovomucoid 3,9, pricktest 3+

•5år IgE ägg 2,6 IgE ovomucoid 2,5

•6år IgE ägg 1,7 IgE ovomucoid 1,5 Inga olyckor senaste året. Ätit en polsk cookie som
innehåller ägg och det gick bra.

•Provokation ( 6år) efter 5 dosen ( 9g hårdkokt ägg (1/7 del av ägg).

•kräkningar, nysningar, helt täppt i näsan. Adrenalin.



Johan,15 år

14år
• Ägg (IgE) > 100kE/l Ovomucoid 46kE/l 
• Torsk (IgE) 12kE/l tidigare 44,7 
• Jordnöt(IgE) 14kE/l
• Hasselnöt(IgE)               > 100kE/l
• Paranöt (IgE) 0,81kE/l
• Mandel (IgE) 2,5kE/l
• Kokosnöt(IgE) 10kE/l
• Björk >100kE/l
• Timotej >100kE/l

15år

• Äggvita (IgE) 93kE/l, Ovomucoid 10kE/l
• S-IgE 3700 kE/L



Johan, 15 år

• Eksem som liten

• Lindrig pollenallergi, inga besvär senaste pollensäsongen 
tidigare anv receptfria mediciner.

• Födoämnes allergi: Vid 7 års ålder reagerat med 
hudutslag och andningssvårigheter efter äggintag. Nu tål 
ägg i pankaka, äter minst 2x mån , undviker fisk (kräktes), 
äter jordnötter.



Daniel, 5år

• Jordnöt ak IgE > 100kE/l, 

• Björk ak IgE  0,2 kE/l                  2009  11

• Jordnöt r ara h 2 ak IgE > 100kE/l

• Jordnöt r ara h 8 ak IgE < 0,1kE/l







Sammanfatning

• Ingen allergi utan symptom

• Olika metoder kompletterar varandra



Tack!


