Födoämnesallergi
– från barn till tonår
Eva Östblom, Karolinska Institutet, Stockholm
s a m ma n fat t n ing

Allergier och atopisk sjukdom är
den vanligaste gruppen kroniska
sjukdomar hos barn och ungdomar.
De vanligaste allergierna är hos de
minsta barnen mjölk och ägg, hos
större barn och ungdomar dominerar
allergi mot jordnötter och trädnötter.
Det är också dessa födoämnen som
i de flesta fall ligger bakom svåra
allergiska reaktioner, även om
majoriteten med sådan allergi har
mer måttliga symtom. Det vanligaste
symtomet hos de små barnen är
atopiska eksem, men de flesta barn
med atopiska eksem har inte någon
bakomliggande allerigsjukdom.
Allergidiagnostik är behäftat med
en hel del svårigheter. Låggradig
sensibilisering, förekomst av IgE, är
vanligt utan att det är förknippat med
kliniskt relevant allergi. Utan en
mycket övertygande anamnes och
höga nivåer IgE är födoämnesprovokation det enda sättet att tillförlitligt
kunna ställa en korrekt födoämnesallergidiagnos. På senare år har
stora förbättringar skett på området.
Genom s.k. komponentanalys har
in-vitro-diagnostiken förbättrats
väsentligt för vissa födoämnen.
Nya metoder är också under utveckling. Födoämnesallergi har en
negativ påverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten. Inte minst därför
är korrekt diagnostik av största vikt.
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llergisjukdom och atopiska
sjukdomar i olika former utgör den vanligaste gruppen
kroniska sjukdomar hos barn i västvärlden. Under andra halvan av 1900talet skedde här en stor ökning av
allergisjukdomar. Detta är väl visat för
astma och luftburen allergi. När det
gäller allergi mot födoämnen är detta
inte lika väl utrett. Det beror på flera
faktorer. Definitionerna på födoämnesallergi varierar i olika studier vilket
gör jämförelser vanskliga. Vidare är
diagnostiken av födoämnesallergi
förknippad med betydande svårigheter. Analys av specifika IgE-antikroppar har för flera födoämnen ganska
dålig specificitet. På senare år har
dock stora förbättringar skett på
diagnostikens område. Med hjälp
av komponentanalyser kommer vi
numera mycket längre i vår diagnostik av allergi mot flera födoämnen,
och andra diagnostiska metoder är
under utveckling Men provokationer
är fortfarande ett viktigt redskap i
utredningen. Ytterligare en svårighet
när det gäller epidemiologi och
födoämnesallergi är att det är en
dynamisk process, i synnerhet under
barnaåren. Dessutom råder en stor
diskrepans mellan vad som går att
bekräfta som födoämnesallergiska
reaktioner med objektiva metoder och
vad som i befolkningen i allmänhet
uppfattas som födoämnesorsakade
symtom (1, 2).
Men något vet vi i alla fall om
epidemiologi och födoämnesallergi
bland barn och ungdomar! Förekomsten av födoämnesallergi är ca 6 % (3).
I en ny studie från Australien ses än
högre siffror, 10 % (4) Det är anmärk-

ningsvärt om prevalensen skulle vara
så mycket högre «down under», men
det finns flera studier som visar att
allergisjukdomar i allmänhet har hög
prevalens där.

Småbarn
Hos det lilla barnet är komjölksproteinallergi den vanligaste födoämnesallergin. Den drabbar ca 2 % av alla
barn, och prevalensen av mjölkallergi
förefaller vara väldigt lika i olika delar
av världen. Hos barn med IgE-medierade reaktioner debuterar vanligen
symtomen vid 2–6 månaders ålder
och symtomen uppstår inom minuter
till timmar efter exponering. Om
symtomen på mjölkallergi debuterar
senare, kring 6–12 månader, är de
ofta inte IgE-medierade och orsakar
framför allt magbesvär i olika former.
Dessutom kan symtomen uppträda
någon eller flera dagar efter intag (5).
Det finns också en typ av mjölkallergi
som orsakar enterocolit. Det yttrar
sig som olika former av magsymtom;
kräkningar, diarré eller blod i
avföringen. Denna variant är inte
heller medierad av IgE. Det är mer
ovanligt än IgE-medierad mjölkallergi, endast ca 0,3 %, och debuterar
under det första halvåret. Dessa barn
kan om de ammas vara betjänta av att
även modern avstår från mjölkprodukter, vilket hos barn med vanlig
mjölkallergi i regel inte är fallet.
Prognosen är god och utläkning ses
hos i stort sett alla (6).
På andra plats kommer äggallergi,
den näst vanligaste födoämnesallergin hos små barn, som drabbar drygt
1 %. Äggallergi orsakar ofta symtom

Numera vet vi att det
inte går att minska
risken för allergier
genom att vänta
med att ge barnet
smakportioner eller
låta barnet undvika
vissa livsmedel. Ett
flertal studier som
gjorts på senare år
har påvisat detta.
foto: colourbox.com

snabbt efter intag. Både mjölk- och
äggallergi läker ut i de flesta fall,
mjölk något oftare och vanligen också
något tidigare än ägg. Utveckling av
tolerans ses hos minst 70–90 % av
barnen, siffrorna för detta varierar i
olika studier (7). Chansen att utveckla
tolerans är större för barn med mildamåttliga reaktioner och låggradig
sensibilisering, liksom om de inte
samtidigt har andra atopiska sjukdomar. Ur diagnostisk synvinkel är det
är viktigt att komma ihåg att klinisk
tolerans ofta ses långt innan barnet
är negativt i allergitester för det
aktuella födoämnet (5). Även om
prognosen för såväl mjölk- som
äggallergi är god, är sådan allergi
en riskfaktor för utveckling av annan
allergisk sjukdom senare i livet.
I synnerhet gäller detta äggallergi (8).
Andra födoämnesallergier är relativt
ovanliga under första 1–2 åren, men
på vår allergimottagning upplever vi
att de senaste åren har ett ökande
antal barn även i den här åldern haft
allergi mot jordnötter eller cashewnötter. Detta är dock inte vetenskapligt belagt, men kan belysa att man
självklart ska utreda även för åldern

ovanliga födoämnesallergier om
allergimisstanke finns.
Tidigare trodde man att man genom
att undvika eller senarelägga introduktion av allergena födoämnen
kunde minska risken för allergiutveckling hos små barn. Nu vet vi att
det inte finns något som talar för att
man kan minska risken för allergier
genom att undvika vissa livsmedel
eller vänta med att ge barnet smakportioner (5). Tvärtom har ett flertal
studier på senare år kunnat påvisa att
så inte är fallet. Man har t.ex. kunnat
visa att tidig och frekvent exponering
för fisk inte förefaller öka risken för
allergi mot fisk, utan att det snarare
verkar som om det faktiskt innebär en
minskad risk inte bara för fiskallergi
utan också för allergiutveckling generellt (9). Liknande resultat har setts
för ägg och jordnöt (10, 11). Än så
länge finns emellertid inte tillräckligt
med evidens för att ändra kostråden
till små barn i den riktningen.

Större barn och tonåringar
Allergi mot jordnötter och trädnötter
är hos större barn och tonåringar

de vanligaste födoämnesallergierna.
Redan från ca 2 års ålder ser man en
ökad förekomst, men det är framför
allt från 4 år och senare som ökningen i prevalens är påtaglig. I en studie
rapporterade föräldrarna till 0.3 % av
barnen vid 1 års ålder att de hade
jordnötsallergi och att 0.6 % hade
trädnötsallergi (12). Vid 8 års ålder
hade siffrorna stigit till 5 % för såväl
jord- som trädnötter (Fig 1). Liksom
för annan födoämnesallergi finns för
jordnöts- och trädnötsallergi sannolikt en överrapportering. I studier där
man med hjälp av s.k. provokation
mot jord- respektive trädnötter
kunnat verifiera diagnosen är motsvarande siffror 1 %. För jordnötsallergi
har man trots de metodologiska
svårigheterna som nämnts inledningsvis kunnat påvisa en ökning av
prevalensen (13). Sannolikt beror
detta, åtminstone delvis, på ett
förändrat mönster när det gäller
matvanor. Nötter har med mer
internationella influenser blivit en
vanligare ingrediens i vardagsmaten
i Norden och i övriga västvärlden.
Anmärkningsvärt i sammanhanget
är att födoämnesallergi inklusive
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nötallergi inte är lika vanligt i de
länder varifrån dessa matvanor
importerats varför andra faktorer än
exponering för det aktuella allergenet
måste vara av vikt. Vidare trodde man
tidigare att varken jordnöts- eller
trädnötsallergi kunde «växa bort».
Nu finns ett flertal studier som visar
motsatsen. Ungefär 20 % av barn
och ungdomar med jordnötsallergi
och 10 % av dem med trädnötsallergi
kan förväntas utveckla tolerans (14).
Det är ännu oklart vilka de prognostiskt positiva faktorerna är, men
sannolikt är även här milda symtom
och låggradig sensibilisering sådana
faktorer. Denna nya kunskap innebär
att man liksom med annan födoämnesallergi hos barn och ungdomar
bör omvärdera diagnosen med jämna
mellanrum. Dessutom har nya och
förbättrade diagnostiska metoder,

«komponentanalys», inneburit att vi
enklare kan särskilja mellan primär,
«äkta» jordnötsallergi och björkpollenassocierad, sekundär, sensibilisering mot jordnöt. I båda grupperna
ses förhöjda värden av specifikt IgE
mot jordnöt, men de som har primär
(äkta) jordnötsallergi har förhöjda
nivåer av komponenten Ara h1, Ara h2
eller Ara h3. Barn och ungdomar med
sekundär sensibilisering har ingen
förhöjd nivå av dessa komponenter
utan sensibiliseringen utgörs av
komponenten Ara h8 som är en
homolog till björkpollenallergenet,
Bet v1. I den sistnämnda gruppen har
flertalet inga symtom alls och i övriga
fall endast milda symtom såsom
klåda i munnen och ev lokal mindre
svullnad eller lokala nässelutslag,
s.k. OAS (oral allergy syndrome) (15).

Figur 1. Födoämnen som rapporteras orsaka allergiska symptom från 1 till 8 år.
Ur BAMSE-studien. kilde: Östblom et al, Clin Exp Allergy 2008 / graf: 07 aurskog
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Korsreaktioner
Korsreaktioner mellan framför allt
pollen och olika födoämnen är vanligt.
Hos oss är de födoämnen som korsreagerar med björk de vanligaste.
Hit hör bl.a. kärn- och stenfrukter,
potatis, morötter m.fl. men även
hasselnöt och jordnöt. Proteinerna i
dessa livsmedel är inte värmestabila
utan förstörs av värme vilket förklarar
att man i regel kan äta dessa livsmedel om de är tillagade (gäller särskilt frukt och grönsaker). Om det alls
uppstår några symtom är de milda,
s.k. OAS (se ovan). Symtomen kan
också variera med säsong – under
pågående pollensäsong ökar sannolikheten för OAS medan många björkpollenallergiker inte har några sådana
besvär andra tider på året.
Andra födoämnesallergier under
barndom och tonår är i volym inte lika
stora problem, men utgör förstås ett
stort bekymmer för dem som är drab6
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bade. Dessutom är det ofta så att de
som har de lite mer ovanliga födoämnesallergierna också är drabbade
av de vanliga, de har alltså multipel
födoämnesallergi.

Symtom
De symtom på födoämnesallergi som
är dominerande, inte minst under de
första levnadsåren, är hudsymtom
och symtom från gastrointestinalkanalen. (16). Ca 1/3 av alla barn
har någon gång under barndomen
atopiska eksem. Av dem har i sin tur
30–50 % födoämnesallergi, och dessa
barn återfinns framför allt i den
grupp som har svårare eksem och
bland dem vars eksem debuterar
tidigt (17). Att utreda förekomst av
födoämnesallergi hos alla små barn
med lindriga eksem som svarar bra
på behandling är därför inte rimligt,
men ska självklart övervägas hos
barn med uttalade eller svårbehandlade eksem. Eftersom kostrestriktioner har stora konsekvenser för
individen bör rådet att «för säkerhets
skull» undvika ett eller flera födoämnen inte ges. Det kan också vara klokt
fråga patienterna eller deras föräldrar om de infört några kostrestriktioner eftersom det är väl känt att det är
vanligt att så sker (18). Förekomsten
av atopiska eksem är inte lika stor
hos större barn och ungdomar,
men är även i den här åldern en
vanlig diagnos.
Urticaria är också ett vanligt symtom på födoämnesallergi. Dock ska
man komma ihåg att urticaria hos
barn utan vare sig känd allergi eller
stark anamnestiskt misstänkt
allergisk reaktion oftast inte har
allergisk genes, varför allergiutredning i de flesta sådana fall inte är
meningsfullt (19).
Symtom från mag-tarmkanalen är
också vanliga, särskilt hos de mindre
barnen. Den här typen av symtom
utgör ofta ett diagnostiskt bekymmer.
I de fall dessa symtom kommer kort
tid efter intag av ett specifikt födoämne (minuter – timmar), oftast
också i kombination med andra
symtom, är det oftast lätt att med
anamnes, allergitestning och ofta
provokation ställa korrekt diagnos.
I de fall där symtomen kommer
längre tid efter intag av födoämnet

Ett flertal studier visar att jordnöts- och trädnötsallergi kan «växa bort». Ungefär 20 %
av barn och ungdomar med jordnötsallergi och 10 % av dem med trädnötsallergi kan
förväntas utveckla tolerans. Detta innebär att man bör omvärdera diagnosen med jämna
mellanrum. foto: colourbox.com

i fråga (upp till ett par dagar) är det
förstås svårt att kunna säkerställa
orsakssamband. Den här typen av
reaktioner är i regel inte heller IgEmedierade varför allergitestning
oftast inte ger vägledning. Provokation kan vara till hjälp även här, men
i dessa fall kan det också vara värt
att prova eliminationsdiet under en
begränsad period. Det är dock viktigt
att komma ihåg att efter elimination
också återintroducera födoämnet i
fråga för att vara säker på diagnosen
och för att försäkra sig om att patienten inte står kvar på eliminationsdiet utan effekt på symtomen. Den
här typen av symtom ses relativt ofta
hos små barn, och är inte helt sällan
mjölkassocierade. Hos tonåringar
och vuxna patienter blir det återigen
vanligare med icke-IgE-medierad
födoämnesöverkänslighet med
samma diagnostiska utmaningar.

Viktigt med rätt diagnos
Prevalensen av svåra allergiska
reaktioner är inte särskilt känd.
Utlösande agens vet man mer om.
Hos ungdomar och vuxna är de vanligaste orsakerna till dessa reaktioner
jordnötter, trädnötter, skaldjur och
fisk. Även soja kan – om än inte så
ofta – orsaka svåra reaktioner. När det
gäller fisk och skaldjur är dessa mer
vanliga som orsak till svåra reaktioner
hos vuxna än hos barn och ungdomar.
Hos de mindre barnen är också mjölk

en relativt vanlig källa till svårare
reaktioner (20, 21).
Det har tidigare på många håll
ansetts att det inte är meningsfullt
att med sedvanliga metoder utreda
födoämnesallergi på små och späda
barn. Numera vet vi att detta inte
stämmer, däremot kan resultaten av
tester, analys av specifikt IgE i blod
eller pricktest, vara svårare att tolka
och kräver en viss vana. Hos små
barn kan även mycket låga nivåer
av antikroppar ha klinisk betydelse,
medan detta hos större barn och
vuxna i de flesta fall inte behöver
vara förknippat med kliniskt relevant
födoämnesallergi (22, 23). Att screena
för allergisjukdom har därför ingen
plats i diagnostiken då låggradig
sensibilisering (förekomst av födoämnesspecifikt IgE) är mycket vanlig
från 1-2 års ålder och upp till vuxen
ålder utan koppling till klinisk relevant allergisjukdom (16).
Det har kunnat visas att både yngre
barn och tonåringar med födoämnesallergi kan ha en negativt påverkad
hälsorelaterade livskvalitet (24).
De känner sig annorlunda jämfört
med andra, de upplever att deras
sociala liv påverkas negativt och de
(och deras föräldrar!) i många fall är
oroliga för att de av misstag ska få i
sig något födoämne de inte tål. Risken
för denna negativa påverkan ökar
med allergins svårighetsgrad, men
det finns också många andra faktorer
som är av betydelse. Därför är det så
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viktigt att ställa korrekt diagnos så att
barn och ungdomar inte i onödan får
allergidiagnoser med den påverkan
på livsföring det kan ha, men förstås
också för att rätt identifiera dem som
har allergier, en eller flera, så att de
kan få rätt omvårdnad, uppföljning
och rådgivning!
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◗◗

Informationsmaterial om allergier och överkänslighet
Om man inte tål att äta viss mat kan det bero på att man har en livsmedelsallergi. Man kan också reagera mot
speciella ämnen, utan att det är fråga om allergi i egentlig mening. Då kan det i stället handla om överkänslighet.
Vilka livsmedel ger oftast besvär och vilka är symtomen? Vad kan man göra för att minska risken för att
drabbas av en allergisk reaktion från mat? I vår allergiinformation ger vi svar på dessa och andra frågor om
matallergier och överkänslighet.

Livsmedelsallergier och överkänslighet

Broschyren Livsmedelsallergier och överkänslighet ger basinformation om allergi och är skriven på ett lättillgängligt
språk. Broschyren innehåller bl a information om arv och
miljö, allergiska symtom, kontakteksem, problem med
läkemedel, tillsatser i maten och märkning.
Pris inkl moms 75 kr

Beställning av material:
Kundtjänst
tel 018-17 55 06
fax 018-17 55 11
e-post kundtjanst@slv.se
www.livsmedelsverket.se

Box 622, 751 26 Uppsala
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Allergiinformation − 12 broschyrer
Livsmedelsverket har nu reviderat de tolv broschyrerna i serien
om livsmedelsallergi.
Materialet är framför allt avsett för läkare, dietister och
annan vårdpersonal, men är även av stort allmänt intresse.
Reviderat november 2010.
De kan med fördel användas vid utbildning om mat och
allergi. Broschyrerna säljs styckvis eller alla i en kassett.
Broschyrerna är:
1. Matfett
2. Organiska syror
3. Gluten och andra proteiner
från spannmål
4. Sojaprotein, jordnöt
och andra baljväxter
5. Fisk och skaldjur
6. Mjölk och mjölkprodukter
7. Nickel, krom och andra mineralämnen
8. Biogena aminer
9. Tillsatser, kryddor och aromer
10. Nötter och fröer
11. Ägg och kyckling- och hönskött
12. Frukt, grönsaker och latex

Pris inkl moms för enstaka broschyr 60 kr;
kassett med tolv broschyrer 500 kr

