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Hva er allergi?

Overfølsomhet

Allergi Ikke allergisk overfølsomhet

IgE mediert allergi Ikke IgE mediert allergi

Johansson et al, Allergy 2001; 56: 813-824

Overfølsomhetsreaksjon 
utløst av immunologiske 
mekanismer etter 
eksponering for et allergen



Overfølsomhet- Allergi-Intoleranse

• Brukes om hverandre i hverdagen, men:

• Overfølsomhet: Alle typer reaksjoner (symptomer) ved eksponering for stimuli

• Allergi: Reaksjon (symptomer) som skyldes aktivering av immunsystemet ved 
eksponering for stimuli

• Intoleranse: Brukes ofte når reaksjonen (symptomene) ikke skyldes aktivering 
av immunsystemet



Inndeling av allergiske reaksjoner

• Type I Akutt reaksjon (IgE mediert)

• Type II Cytotoksisk reaksjon

• Type III Immune kompleks reaksjon

• Type IV Celle mediert reaksjon (forsinket reaksjon)

IgE mediert allergisk reaksjon



Hvor vanlig er allergi?

Lieberman et al, Ann Allergy, Asthma Immunol 2018



K
u

m
u

la
ti
v
 i
n
s
id

e
n
s

Adaptert fra Eggesbø et al, Allergy 2001; 56: 393-402

Total prevalens 35,4%

Voksne
• 20 % av voksne oppgav

allergi mot en eller flere
matvarer

• Reell forekomst 3-4%
(Gupta et al, JAMA Network Open, 2019)

Gardsdrift.no



«Eg toler ingenting»
Hva kan man reagere på?

• Matvarer
• Alle typer
• Hva som er vanligst avhengig av 

alder

• Inhalasjonsallergener
• Pollen
• Dyr
• Midd
• Muggsopp

• Insektsstikk

• Kjemikalier
• Luftbårne

• Kontaktreaksjon
• Kosmetikk

• Yrkesrelatert

• Medikamenter
123rf.com



Utredning av allergier/intoleranser

Mål for utredning:
«Avklare om det er sammenheng mellom eksponering og symptomer»

• Diagnostiske hjelpemidler
• Anamnese

• Laboratorie undersøkelser

• Provokasjoner



Anamnesen

•Viktigste del av utredningen

• To inngangsporter
• Allergen utgangspunktet

• Pasienter mistenker allergi mot et/flere allergen

• Symptom utgangspunktet
• Pasienten har symptomer. Kan det skyldes allergi?

Istockphoto.com



Mistanke om allergi mot allergen(er)

• Spørsmål som må avklares, vil variere noe i forhold til type allergi/reaksjon
• Allergen eksponering, hvilke(t) allergen?

• Hvilke symptomer?
• Hvor lang tid etter eksponering?

• Alltid samme symptomer ved eksponering?

• Når?
• Hvor lenge siden siste gang symptomer?

• Når på året?

• Relatert til spesielle hendelser/aktiviteter?

• Effekt av eventuell behandling?
Pinterest.com



Symptomer, er det allergi?

• Hvilke symptomer?
• Uspesifikke symptomer

• Mer spesifikke symptomer

Pinterest.com



Symptomer/funn ved allergisk sykdom

• Hud/slimhinne
• Elveblest

• Rødme

• Kløe

• Angioedema

• Gastrointestinal
• Munnkløe

• Magesmerter/Magekrampe

• Kvalme/oppkast

• Diarrhea

• Kardiovaskulære
• Svimmelhet

• Takkycardi/arytmi

• Hypotensjon

• CNS
• Uro

• Trøtthet

• Konfusjon

• Kramper

• Luftveier:
• Rhinorrhea/tett nese

• Laryngeal ødem

• Stridor

• Piping

• Hoste

• Dyspnoe

• Øyne
• Konjunktivitt

• Symptom fra et eller flere organsystem
• De fleste symptomer kan ha flere/mange årsaker



Symptomer, er det allergi?

• Hvilke symptomer?
• Uspesifikke symptomer

• Mer spesifikke symptomer

• Knytte symptomer opp mot eksponering
• Pasienten har ofte en mening om utløsende årsak

• Spørsmål som ved «allergen utgangspunkt»

freepik.com



Laboratorie undersøkelser

• IgE analyser

• (Prikktest)

• (Lappetest)

• (Basofil aktiveringstest)

• (Konjunktival allergen provokasjonstest)



Sensibilisering vs allergi

• Sensibilisering:
• Påvist spesifikk IgE eller positiv prikktest mot et allergen

• Laboratorie funn

• Allergi:
• Kliniske (objektive) symptomer ved eksponering for et allergen

• Klinisk sykdom

• De fleste med allergi er sensibilisert

• Flertallet av de som er sensibilisert har ikke allergi



IgE målinger
• Måler sirkulerende IgE i serum

• Total IgE
• Måling av totalt IgE nivå i serum

• Spesifikt IgE
• Måling av IgE nivå mot et allergen

• IgE paneler
• Kombinasjon av IgE mot flere allergener innenfor et «område»

• F.eks matvareallergener, sesong inhalasjon, krydder etc

• Komponent allergener
• Måling av IgE nivå mot et spesifikt protein



Forhøyet spesifikt IgE

• Ved klinisk allergi

• Ved sensibilisering mot ikke sykdomsfremkallende proteiner/epitoper

• Ved kryssensibilisering



Hva forteller nivået av spesifikt IgE oss?

• Forhøyet IgE
• Nivået sier noe om sannsynligheten for klinisk allergi

• Desto høyere IgE, desto høyere sannsynlighet for allergi



Spesifikt IgE nivå og sannsynlighet for allergi

Horimukai K. et al Allergy 2015 ; 70(3):334-7



Hva forteller nivået av spesifikt IgE oss?

• Forhøyet IgE
• Nivået sier noe om sannsynligheten for klinisk allergi

• Desto høyere IgE, desto høyere sannsynlighet for allergi

• Nivået sier lite om alvorligheten av allergi

• Nivået sier ingenting om terskelverdi 
• Hvor mye allergen må til for å utløse symptomer 



Når faller spesifikk IgE

• Ved naturlig toleranse utvikling
• IgE nivået «henger etter» den kliniske toleranse utvikling 

• Ved fravær av eksponering
• Stiger ofte igjen etter reeksponering



Paneler

• Kombinasjon av allergener som klinisk eller immunologisk er beslektet

• En rekke paneler tilgjengelig (kommersielt satt sammen)



Paneler (Phadia ImmunoCap®)

 Inhalasjonspaneler
◦ Rx6 sesong inhalasjon (bjørk, gress, burot, Cladosporium

herbarum,  Alternaria alternata)

◦ Rx7 helårs inhalasjon (midd, katt, hund, kanin, hest)

 Matvarepanel
◦ Fx5 (melk, hvete, eggehvite, soya, peanøtt, torsk)

◦ Fx2 sjømat (torsk, laks, tunfisk, reke, blåskjell)

◦ Fx32 belgfrukter (linse, ert, hvit bønne, johannesbrødtrefrukt)

 Nøttepanel
◦ Fx1 (hasselnøtt, peanøtt, mandel, paranøtt, kokosnøtt)

◦ Fx22 (valnøtt, cashewnøtt, pistasjnøtt, pecannøtt)



Tolkning av paneler

• Positiv panel:
• Total IgE mot allergenene i panelet (summert) >0,35 kU/l

• Det gjøres analyse mot hvert enkelt allergen
• Et eller flere enkeltallergen vil da oftest være positive (>0,35 kU/l)

• Alle enkelt allergenene kan være negative fordi IgE mot alle enkelte allergenene <0,35 kU/l

Paneler er:
• Mindre sensitive enn måling av spesifikt IgE mot enkelt allergen
• Koster mer enn måling av spesifikt IgE mot enkelt allergen



Når rekvirere IgE paneler

 Usikker sykehistorie, ønsker å undersøke flere 
allergener
◦ Rekvirer paneler

 Tester flere allergener samtidig
 Tester hvert enkelt allergen hvis panelet er positivt

 Ikke når en vet at et av allergenene er positiv!
 Øker kostnaden

 Tar lengre tid å få svar

Vær spesifikk i allergi testingen, screening er sjeldent 

løsningen              



Komponent allergener



Bruk av allergenkomponenter

• Sannsynlighet for klinisk allergi 
• Eks. Peanøtt:  Ara h1, h2, h3

• Sannsynlighet for alvorlighet av allergi
• Eks peanøtt: Ara h2

• Sannsynlighet for krysssensibilisering
• Eks Bjørk vs peanøtt og hasselnøtt

• Sannsynlighet for toleranse utvikling/varighet av allergi
• Eks Egg: ovomucoid

• Sannsynlighet for å tolerere varmebehandlet matvare
• Eks egg: ovalbumin vs ovomucoid

• Sannsynlighet for effekt av allergivaksinering?
• Eks Bjørk: Bet v1



Kryssallergier/kryssensibilisering

• Oppstår når en er sensibilisert/har allergi mot et allergen og det i et 
annet allergen finnes et protein som strukturelt er svært likt



Bjørke

pollen Selleri



Vanligste kryssallergier/kryssensibiliseringer i Norge

• Bjørk

• Peanøtt, hasselnøtt, mandel, valnøtt

• Eple og pære

• Stenfrukter (plomme, kirsebær, nektarin, fersken m.fl)

• Soya

• Selleri

• Peanøtt

• Andre belgfrukter (bønner, erter, linser, soya m. fl) 

• Burot

• Krydder

• Selleri

• Timotei

• Hvete

• Andre kornslag
Praktisk veileder i håndtering av matallergi



Total IgE

• Normal verdi varierer med alder

• Nivå ikke korrelert med allergi

• Økt nivå ved
• Ofte ved utbredt atopisk eksem

• Parasittsykdom

• Hyper IgE syndrom
• Immunsvikt tilstand

• Uspesifikk polyklonal hyper IgE produksjon



Provokasjonstester

• Eksponering for aktuelt allergen
• Vanligvis titrert

• Observerer allergiske symptomer

• Matprovokasjoner

• Medikamentallergier

• Inhalasjonsallergier
• Nasal provokasjon

• Konjunktival provokasjon

• (Astma utredning)
• Bronkial provokasjon



Eliminasjon-reintroduksjon

• Matvarer
• Unngå matvaren totalt i (2)-4 uker

• Reintroduksjon etter 4 uker

• Ved fravær av symptomer og tilbakefall ved reintroduksjon: positiv provokasjon

• Kan også gjøres for andre eksponeringer
• Pelsdyr

• Fukt/muggsopp

• Kjemikalier



Hvor omfattende utredning er nødvendig?

En grundig anamnese alltid grunnlaget

• Skal utredes grundig:
• Alvorlige reaksjoner
• Pasienter med omfattende dietter
• Pasienter med reaksjon på multiple agens (allergener, irritanter)
• Pasienter hvor reaksjonene gir redusert

• Arbeidsevne
• Sosialt liv
• Livs kvalitet

• Må det alltid tas IgE?

Francisbonnet.com



Thanks


