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SPESIALNUMMER OM MATALLERGI, MATINTOLERANSE
OG ANDRE OVERFØLSOMHETSREAKSJONER PÅ MAT
Helsebiblioteket gir i nært samtarbeid med Helsedirektoratet ut dette spesialnummeret av ’Helserådet’ som dreier seg om de mer
vanskelige sidene ved mat, nemlig de uønskede sidene som gjør at mange mennesker ikke tåler maten, dvs. at de reagerer på
den på en aller annen måte.
Dagens utgave gir innledningsvis en bred innføring i problematikken, skrevet av Roald Bolle ved barneavdelingen ved UNN i
Tromsø. Så følger en lang rekke artikler som tar for seg forebygging, diagnostikk, tidlig intervensjon og behandling samt overvåkingsfunksjoner.
Det er også artikler som tar for seg lignende problematikk knyttet til kosmetikk.
Det sier seg selv at et såpass uoversiktlig tema som alskens reaksjoner på mat, krever samhandling for å ﬁnne ut hva som er
hva. Utredning av uklare tilstander i forbindelse med mat eller kosmetikk krever organisering og fordeling av arbeidsoppgaver i
beste Samhandlingsreform-stil. Flere av artiklene viser i praksis hva Helse-Norge kan gjøre ”før – istedenfor – og etter sykehusopphold” innenfor disse områdene. Bl. a. er det gode omtaler av planene for etablering av regionale kompetansemiljøer innenfor
astma, allergi og andre overfølsomhetsreaksjoner. Flere av artiklene peker på at slike kompetansemiljøer også må få utvikle seg
til regionale kompetansesentra (RAAO = regionalt kompetansesenter for astma, allergi og overfølsomhetsreaksjoner).

For de som ikke kjenner ’Helserådet’ fra før: ’Helserådet’ er et nyhetsblad til først og fremst helsetjenesten ute i kommunene og
til fylkeskommunene og Fylkesmennene. Utgiver er Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten v/ Helsebiblioteket. Det utkommer hver 14. dag og er abonnementsbasert (man kan velge mellom papirversjon og elektronisk versjon). I de ordinære utgavene
tas også med alle nyhetsartikler fra Folkehelseinstituttet. Nærmere opplysninger om abonnement etc. ﬁnnes på side 43 i dette
nummeret.
Dette nummeret av ’Helserådet’ distribueres til et stort antall helsearbeidere, bl. a. alle landets fastleger. Ta vare på dette eksemplaret! Det kan være nyttig som ”oppslagsverk” når dere står overfor ulike reaksjoner på mat og kosmetikk.
Stor takk til alle artikkelforfatterne som har gjort denne utgivelsen mulig!
Jeg ønsker dere god lesning!
Anders Smith
redaktør
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REAKSJONER PÅ MAT – ET FOLKEHELSEPROBLEM MED MANGE UTTRYKKSFORMER
Av Roald Bolle, overlege Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge. Førsteamanuensis Universitetet i Tromsø.
Mange mennesker reagerer på mat – ja, i noen situasjoner vil absolutt alle
reagere på noe de får inn i kroppen via maten.
En stor del av reaksjonene på mat kan kalles overfølsomhet.
Overfølsomhet mot matvarer er et viktig folkehelseproblem som ﬁnnes
både hos barn og voksne, og forekomsten er sannsynligvis økende. Det
er viktig å skille mellom allergisk og ikke-allergisk overfølsomhet.
Overfølsomheten kan gi seg til kjenne på mange måter og gi alt fra lette
symptomer til livstruende tilstander (allergisk sjokk). Det ﬁnnes ingen
medikamentell behandling for å forebygge overfølsomhetsreaksjonene.
Tiltakene består i å holde seg borte fra det som utløser plagene og
behandle symptomene når de oppstår. Det gjelder derfor å ﬁnne ut hva
som er utløsende årsak med undersøkelser som holder mål. Man bør
unngå useriøse aktører som ofte overdiagnostiserer og ordinerer unødvendige eliminasjoner som både gir økte kostnader og som kan føre til
feil- og underernæring.
Innledning
Vi spiser og drikker hver dag. Vår organisme må ta imot det vi tilfører den
– på godt og ondt. Det som er mat for noen kan være gift for andre.
Overfølsomhet mot matvarer kan gi alt fra lette symptomer til livstruende
tilstander. Siden selv spormengder av visse matvarer kan gi alvorlige
reaksjoner hos særlig følsomme individer, bør ikke bare den overfølsomme og helsearbeidere, men alle som tilbereder og serverer mat for
andre, ha kunnskaper om matvareallergi.
”Noe i maten” kan ufortjent få skylden for plager og sykdommer. Vi er jo i
kontakt med mat hver dag. Da er det nærliggende å tenke at det er
sammenheng mellom matinntak og symptomer. Langt oftere er det slik at
når maten får skylden for plager og sykdommer, har det egentlig ingenting
å gjøre med den matvaren man tror man reagerer på. Mange mennesker
får feilaktig diagnosen matallergi eller matintoleranse og har til dels store
utgifter til unødvendige dietter, enten etter ”egen diagnose” eller etter å ha
gjennomgått undersøkelser og tester som ikke holder mål. Det kan i verste fall føre til feilernæring og underernæring. Det er dessuten ikke lett for
en pasient å få utført adekvat utredning for plager der det kan være grunn
til å mistenke at noe i maten er årsaken. Det kan føre til at man holder seg
unna en eller ﬂere næringsmidler ”for sikkerhets skyld”.

Tabell 1 Deﬁnisjoner - overfølsomhetsreaksjoner
Overfølsomhet:
Overfølsomhet fører til objektive symptomer som kan reproduseres og som
utløses av deﬁnerte stimuli som tåles av normale individer.
Allergi:
Allergi er en overfølsomhetsreaksjon som skyldes immunologiske mekanismer, enten via antistoff eller celler. De ﬂeste allergiske reaksjoner skyldes IgE-antistoffer, som gir straks-allergi (type-I-allergi).
Ikke-allergisk overfølsomhet:
Ikke-allergisk overfølsomhet brukes som betegnelse på overfølsomhetsreaksjoner der immunologiske mekanismer ikke kan påvises.
Intoleranse:
Dette begrepet ble tidligere brukt som et samlebegrep om overfølsomhet
som ikke skyldtes allergi. I fagmiljøet brukes det nå for tilstander med sukkermalabsorbsjon som i laktose- og fruktoseintoleranse.
Atopi:
Atopi er tendensen (personlig eller familiær) til å produsere IgE-antistoffer
som svar på små doser allergen (som regel proteiner) uten nødvendigvis å
gi typiske sykdomsbilder som atopisk eksem, ”høysnue”, allergisk astma.

objektive undersøkelser påvises imidlertid reaksjon hos langt færre enn
hos dem som angir at maten er årsaken til deres eller barnets symptomer.
Ved å sammenstille undersøkelser fra Norge og land vi kan sammenlikne
oss med, kan man antyde at minst 1,5 - 2,5 % av voksne og 5-8 % av
småbarn - det vil si mer enn 100.000 mennesker i vårt land - har reaksjoner på mat som lar seg påvise med objektive metoder. Disse tallene er
ikke representative for problemene matreaksjoner/matoverfølsomhet
medfører. Påvisbar allergi, medisinsk deﬁnert, utgjør bare en del.
Betegnelsen matallergi avgrenses til de reaksjoner på mat som kan påvises med immunologisk metodikk - allergi er per deﬁnisjon en immunologisk betinget reaksjon. Forekomsten hos barn estimeres til 1-2 % og hos
voksne mindre enn 1 %. Matallergi er hyppigst hos dem som har såkalte
atopiske sykdommer (atopisk eksem, astma, høysnue). Omtrent 30 % av
små barn med moderat til alvorlig atopisk eksem har matallergi og det
samme gjelder ca 10 % av barn med astma. Sikre allergiske reaksjoner
kan gå over etter noen år.

Det er neppe andre tilstander i medisinen som i så stor grad er gjenstand
for både manglende tilbud om adekvat diagnostikk, overdiagnostisering
og underdiagnostisering som reaksjoner på mat. Det er derfor særlig viktig å møte pasienten i alle aldersgrupper med åpent sinn og tilstrekkelig
kunnskap. God dialog mellom primær- og spesialisthelsetjeneste kan
være av avgjørende betydning for disse pasientene som ellers lett blir en
kasteball i systemet.
Noe av problemene med feil- og overdiagnostisering skyldes uklarheter i
begrepene overfølsomhet – allergi – intoleranse (tabell 1).
Dette kapitlet prøver å gi svar på de vanligste medisinske spørsmålene
omkring reaksjoner på mat.
Hvor ofte forekommer reaksjoner på mat?
Dersom man inkluderer alle former for reaksjoner på mat, angir omtrent
en fjerdedel av alle voksne at de har reagert på matvarer. I småbarnsalderen er forekomsten enda høyere: I løpet av de to første leveårene har
omtrent en tredjedel av barna reagert på en eller ﬂere matvarer. 2/3 av
disse reaksjonene skyldes frukt, grønnsaker og melk, men hos de ﬂeste
opphører reaksjonene i løpet av ganske kort tid (2).
Det er ﬂere former for reaksjoner på mat, og siden mekanismene er forskjellige og til dels uklare, ﬁnnes ikke nøyaktige tall for forekomsten. Ved

Allergiske sykdommer har økt i vestlige land de siste 30-40 år. Når for
eksempel pollenallergier øker – det kan blant annet ha med klimaendringer å gjøre – kan også allergiske reaksjoner på mat øke, siden pollen
kan gi kryssallergi mot visse frukter, grønnsaker og nøtter. Endrede matvaner med nye importerte produkter og mer ferdigmat og økt reisevirksomhet kan også bidra til at reaksjoner på matvarer blir vanligere.
Det er imidlertid ganske få matvarer som forårsaker de aller ﬂeste allergiske reaksjoner - melk, egg, ﬁsk, nøtter, peanøtter, hvete og soya er de
viktigste. Mange pollenallergikere, spesielt de som er allergiske for bjørk,
reagerer ofte på steinfrukter. Fargestoffer og konserveringsmidler gir
meget sjelden overfølsomhetsreaksjoner.
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I tillegg til de sikre allergiske reaksjonene er det visse andre tilstander som
skiller seg klart ut og kan diagnostiseres, ”har et navn”, som for eksempel
laktoseintoleranse og cøliaki. Cøliaki antas å forekomme hos cirka 1% av
den norske befolkning. Forekomsten av laktoseintoleranse i vårt land er
usikker, men i en vesteuropeisk befolkning angis 3-8 %; i visse innvandrerbefolkninger langt høyere.
Mange reaksjoner på mat er av mer diffus art, eller tarmen reagerer uten
at man kan påvise noe systematisk avvik i det pasienten spiser. Slik er det
med tilstanden ”irritabel tarm” som forekommer hos minst 10 % voksne.
Hva gjør at man blir overfølsom for matvarer?
Ettersom det er ﬂere former for overfølsomhetsreaksjoner mot mat , er det
også ﬂere ulike mekanismer som ligger til grunn.
Arvelige faktorer er av stor betydning for utviklingen av allergi, cøliaki og
laktoseintoleranse, men også andre faktorer medvirker. For ﬂere tilstander
er mekanismene mer eller mindre ukjente. Organismen har evne til å
utvikle toleranse, som dels kan hindre at allergi oppstår, dels føre til at
allergien kan forsvinne etter hvert. Det er derfor et sentralt område i forskningen å ﬁnne ut hvilke prosesser som fremmer toleranse for så å kunne
påvirke disse.
Selv med arvelig disposisjon vil det ikke utvikles sykdom med mindre
bestemte faktorer også er til stede. Man kan ikke bli allergisk for noe man
ikke har vært i kontakt med. Organismens naturlige reaksjon på tilførsel
av fødemidler er at det utvikles toleranse og ikke overfølsomhet. Det som
skjer i det første leveåret, og spesielt de første levemånedene, er helt
avgjørende for hvordan kroppen senere skal håndtere tilførsel av eller
kontakt med matvarer og andre stoffer.
I huden og kroppens slimhinner er det celler som kommer i kontakt med
det som tilføres via mat, drikke og luft og som starter produksjonen av en
rekke stoffer som er av betydning for hvordan vi senere kommer til å
reagere. I tungen, bak i nesen og i svelget er det lymfevev (eks.: tonsiller
= mandler) som hører til kroppens immunapparat eller forsvarsmekanisme. I mandlene er det krypter som holder en stund på maten og forlenger den tiden maten er i kontakt med lymfevevet før bestanddeler i
maten blir forandret av mage- og tarmsaft. Huden kommer i kontakt med
en rekke stoffer, også mat. Slimhinnene i nesen og luftrør (bronkier) påvirkes av stoffer som inhaleres, for eksempel damp fra ﬁsk og støv fra peanøtter. Fordøyelsen starter i munnhulen og fortsetter nedover mage-tarmsystemet. En rekke celler, kjemiske substanser, nerver og bakterieﬂora er
med i denne prosessen, og tarmen er et svært viktig immunologisk organ.
En kortvarig forstyrrelse i dette systemet, for eksempel i forbindelse med
en infeksjon, kan resultere i at man i en kortere periode reagerer på
bestanddeler i mat. Det må ikke føre til matvaren fortsatt skal elimineres
fra kosten.
Ser man bort fra at slike kortvarige forstyrrelser kan forekomme, fører
altså immunapparatets kontakt med substanser i mat normalt til en tilvenning (toleranse). Men immunsystemet kan også danne antistoffer mot
substanser i maten med den følge at senere kontakt mellom substans og
antistoff gir symptomer og sykdom. Det beskrives nærmere nedenfor.
Matoverfølsomhet kan skyldes at tarmen ikke klarer å bryte ned en
bestanddel i matvaren, for eksempel melkesukker (laktose), med diare til
følge (laktoseintoleranse). En annen årsak er at matvaren rett og slett
inneholder ett eller ﬂere stoffer som virker farmakologisk (eksempel: aminer i gjæret mat) eller direkte irriterende substanser (sterke krydder).
Mikrobielle faktorer (bakterier og virus) i mat kan også gi reaksjoner, likeså tungt fordøyelige karbohydrater. En mulig forklaring er at tarmﬂoraen
hos disse personene fungerer unormalt. Forstyrrelser i tarmens motorikk,
og dermed i leveransen av næringsstoffer til tykktarmens mikrober, kan
bidra til symptomutviklingen. Det ﬁnnes også rent psykiske mekanismer
bak reaksjoner på mat.
Hvilke former for matvarereaksjoner forekommer og hvilke symptomer kan de gi?
Begrepene som brukes for reaksjoner på mat skaper ofte forvirring. Det
er helt nødvendig å skille mellom allergisk og ikke-allergisk overfølsomhet
for å kunne forstå at det går an å reagere på matvarer uten at allergiprø-
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ver gir utslag, og at også psykiske faktorer og betingede reﬂekser kan spille en rolle. Lenge brukte en begrepet intoleranse for enhver form for overfølsomhetsreaksjon som ikke er allergi. I fagmiljøet brukes det nå bare for
tilstander med sukkermalabsorpsjon som i laktose- og fruktoseintoleranse.
Til hjelp i diagnostiseringen av matvarereaksjoner bruker fagmiljøene i
prinsipp inndelingen som er vist i tabell 2. Reaksjon etter inntak av bedervet mat på grunn av toksiske (giftige) stoffer fra bakterier, matforgiftning,
er vanligvis lett å skille fra ikke-toksiske reaksjoner på grunn av sitt akutte og oftest kortvarige forløp med oppkast og diare. Ikke-toksiske reaksjoner inndeles i immunologiske og ikke-immunologiske. Av de immunologiske reaksjonene er de allergiske reaksjonene potensielt de alvorligste,
siden en allergisk reaksjon kan utløses av minimale mengder av allergener. Til de ikke-immunologiske reaksjonene hører de som skyldes enzymdefekt, farmakologiske substanser, psykologiske mekanismer og øvrige/andre reaksjoner på matvarer der årsaken er ukjent eller som ikke lar
seg påvise med tilgjengelige anerkjente metoder.
Tabell 2 Overfølsomhet for matvarer - inndeling på bakgrunn av
årsaksmekanisme
Mekanisme

Eksempler sykdom/symptomer

Toksisk

matforgiftning

Immunologisk
IgE-medierte
- Allergiske straksreaksjoner

anafylaksi, urtikaria/angioødem
astma, ”høysnue”
magesmerter/diare/oppkast

- Allergiske straks- og senreaksjoner

atopisk eksem
magesmerter/diare

Ikke IgE-medierte
- Glutensensitive enteropatier

cøliaki, dermatitis herpetiformis

- Matvareinduserte magetarmsykdommer

eosinoﬁl øsofagitt/eosinoﬁl
gastroenteritt

Enzymatisk

laktoseintoleranse

Farmakologisk

(eks.: biogene aminer)

Psykologisk
Andre

Allergi
Allergi er en immunologisk betinget overfølsomhet. Ved den vanligste formen for allergi, straks-allergien eller type-I-allergi, oppstår symptomene
på grunn av at et allergen, vanligvis proteiner i mat, pollen, dyrehår og
andre substanser, reagerer med antistoffet IgE som har blitt dannet på
grunn av tidligere kontakt med proteinet. Dette skjer oftest – men ikke
bare - hos arvelig disponerte.
Fig. 1.

Straks-allergisk reaksjon
Allergen, f.eks. peanøtt
IgE-antistoff
IgE-reseptor

Allergen binder seg og krysslenker
IgE-antistoffer som resulterer i
proinflammatoriske mediatorer

Immuncelle
Substansene påvirker ulike organer og gir
symptomer/sykdom i løpet av minutter til et
par timer.

Eksempel: mastcelle

Frigjøring av:
histamin
leukotriener
andre substanser

Figur 1 Straks-allergisk reaksjon

Eksempel på symptomer/sykdom:
• astma
• høysnue
• elveblest
• tarmsymptomer
• allergisk sjokk

Når allergenet kommer i kontakt med IgE på celleoverﬂater (mastceller i
vev og basoﬁle blodlegemer), frigjøres histamin og andre stoffer fra cellen
(ﬁg 1). Disse stoffene gir opphav til de ulike symptomene som er karakteristiske for allergisykdommer (tabell 3). Ved denne formen for allergi,
straks-allergien, kommer symptomene vanligvis fra minutter til et par timer
etter inntak (i sjeldne tilfeller kan det gå noe lengre tid).
Ved sen-allergi (forsinket allergisk reaksjon) opptrer symptomene fra et
par timer til et par dager etter kontakten (i sjeldne tilfeller noe lengre tid).
Allergiske reaksjoner kan også skje via andre immunglobuliner, cellulære
immunreaksjoner og immunkomplekser.
Matallergi er en overfølsomhetsreaksjon mot innholdsstoffer i maten forårsaket av immunologiske mekanismer – enten via antistoff eller via celler. De ﬂeste allergiske reaksjoner mot mat skyldes at proteindeler i maten
reagerer med IgE-antistoff som har slått seg ned på celler i tarm, hud eller
luftveier. Det er nærliggende å tenke på overfølsomhet for mat dersom
man får symptomer fra mage-tarm-kanalen i form av kvalme, oppkast,
magesmerter eller diare og spesielt hvis det skjer en sjokklignende reaksjon like etter inntak eller kontakt med en matvare. Når symptomene opptrer fra øyne eller nese eller i form av pustebesvær, er det lettere å overse at noe i maten kan være årsaken.
Matallergikere har ofte andre beslektede tilstander. En nyere undersøkelse fra USA (3) viser at barn med matallergi har 2-4 ganger så stor
sannsynlighet for å ha andre relaterte tilstander slik som astma (4 ganger
hyppigere), atopisk eksem (2,4 ganger hyppigere) og luftveisallergier (3,6
ganger hyppigere) sammenlignet med barn uten matallergi.
Reaksjoner i øyne, nese, strupe og bronkier ved matallergi:
Symptomer fra øyne som kan skyldes allergi (allergisk konjunktivitt) er
rødhet, renning, kløe og hevelse. Nesesymptomer (allergisk rinitt) er renning, kløe, nysing og tetthet. Dette er typisk for ”høysnue”.
Hvis reaksjonen skjer lengre nede i luftveiene, kan det oppleves som tetthet i halsen, tung innpust og heshet (strupesymptomer) eller som tung
utpust og pipende pust (astmasymptomer). Særlig viktig er det å være
oppmerksom på at astmatikere kan få alvorligere allergireaksjoner på mat
enn andre.
Hudreaksjoner forekommer ofte ved matallergier.
- Atopisk eksem er en tilstand med kløende, ofte tørr, hud, og med lokalisasjon spesielt til bøyeledd og ansikt, selv om hele kroppen kan være mer
eller mindre afﬁsert. Årsaken til atopisk eksem er en kompleks interaksjon
mellom nedsatt barrierefunksjon i huden og miljøfaktorer som irriterende
stoffer mot huden, mikrober, allergener og andre substanser i mat.
Betydningen av matallergener for atopisk eksem er omdiskutert. Særlig
hos barn kan man se at visse matvarer utløser kløe, elveblest og oppblussing av eksem. Det er ikke vist at matvarer er årsaken til eksem, men
allergener i mat kan være en av ﬂere faktorer som kan få eksemet til å
blusse opp.
Hos cirka 30 % av barn med moderat til alvorlig eksem regner man med
at matallergener spiller en rolle for sykdommen. Hos barn med mye plager av eksem er det derfor en mulighet for at eliminasjon av visse matvarer kan redusere plagene. Det må advares mot å foreta større endringer i
barnets kosthold før allergi er påvist med pålitelige metoder. Dersom det
blir nødvendig med eliminasjon av en matvare, er det viktig at det også blir
fulgt opp for å ﬁnne ut når matvaren igjen kan settes inn. Når toleranse
først er oppnådd mot en matvare, vil reintroduksjon av matvaren i dietten
ikke føre til at eksemet igjen blir forverret.
- Urtikaria (elveblest) er kløende vabler av ulik størrelse og som kan ﬂyte
sammen til større røde områder. Det er vanlig å skille mellom akutt urtikaria og kronisk urtikaria (= varighet mer enn seks uker). Ved den kroniske formen påvises sjelden allergi. Akutt urtikaria er et vanlig funn ved IgEmediert matallergi, selv om matallergi ikke er den vanligste årsaken til
akutt urtikaria.
- Angioødem forekommer oftest sammen med urtikaria og er en ødematøs hevelse i underhuden, oftest i ansiktet og hender, men kan opptre i
andre kroppsdeler. Dersom hevelsen skjer i øvre luftveier/i strupen, kan

man få kvelningssymptomer. Matallergi er en av ﬂere årsaker til angioødem, og er da IgE-mediert. Arvelig (hereditært) angioødem må utelukkes
ved hjelp av adekvat testing.
- Kontakturtikaria er urtikaria som oppstår der allergenet er i direkte kontakt med huden. Mekanismen er enten immunologisk (IgE-mediert mot
proteiner) eller ikke-immunologisk (direkte histamin-frigjøring).
- Allergisk kontakteksem er et eksem som kommer av kontakt med diverse allergener, som regel ved direkte kontakt mot huden, men som også
kan skyldes luftbårne allergener. Mekanismen er en celle-mediert allergisk reaksjon overfor kjemiske lavmolekylære substanser (haptener) som
også kan ﬁnnes i mat, enten naturlig eller som tilsetningsstoffer.
Tabell 3 Symptomer som kan skyldes matvarer
Hudsymptomer
- atopisk eksem
- kløe
- meslinglignende utslett på de typiske ”eksemstedene” (leddbøyer)
- rødme/urtikaria med økende eksem etter ﬂere timer
- evt. uvel, irritabel, kløe før utslett
- angioødem
Mage-tarm-symptomer
- kvalme
- oppkast
- magesmerter
- diare
- kolikk
- obstipasjon
Symptomer fra luftveiene
- sees oftest sammen med plager fra hud- eller mage-tarm
- nysing/neserenning
- øyensymptomer (konjunktivitt)
- hoste
- astmasymptomer
- strupekrampe (laryngospasme)
Særlig alvorlige reaksjoner
- truende død
Hjerte-kar-kollaps kan forekomme uten andre symptomer eller tegn på
allergisk sjokk
- allergisk (anafylaktisk) sjokk
Ved anafylaktisk reaksjon på matvarer ﬁnnes oftest andre tegn på allergi

Anafylaksi er en alvorlig akutt allergisk reaksjon. Tilstanden benevnes
også allergisk sjokk. 30 - 50 % av tilfellene skyldes matvarer (medikamenter og insektstikk utgjør stort sett resten). Hos matallergikere er forekomsten av anafylaksi 1-2 %. Matvarer som oftest utløser anafylaksi er
peanøtter, nøtter, melk, egg, ﬁsk og skalldyr. Symptomene, som inntrer fra
minutter til de første timene etter inntak, kan opptre fra ﬂere organer, der
blodtrykksfall og/eller respirasjonsvansker er de alvorligste. I de ﬂeste tilfeller opptrer reaksjoner i huden som urtikaria og angioødem.
Magesmerter og oppkast sees iblant. I 1 - 20 % (ulike rapporter) av tilfellene med anafylaktisk sjokk kommer en senreaksjon, oftest 4 - 8 timer
etter at de første symptomene meldte seg. Det er meget viktig å være
oppmerksom på muligheten for denne bifasiske reaksjonsformen som
oftest oppstår etter at de første symptomene har forsvunnet helt, og derfor observere pasienten i tilstrekkelig lang tid. Pasienter som har hatt allergisk sjokk skal utredes og få behandlingsopplegg.
”Allergisk sjokk unngås ved årvåkenhet og behandles med adrenalin”
(Kjell Aas).
En matvareallergi kan forsterkes, eller til og med utløses, av anstrengelse,
selv om det er sjeldent.
Anstrengelsesutløst anafylaksi (”anstrengelsesutløst matavhengig reaksjon”) betegner det forhold at en matvare som inntas i nær relasjon til
fysisk anstrengelse - vanligvis innen to timer - fører til symptomer, mens
samme matvare ikke gir plager hvis vedkommende er i ro eller i normal
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aktivitet. Slike reaksjoner kan bli kraftige og har i noen tilfeller ført til anafylaktisk sjokk. Det er beskrevet for blant annet skalldyr, selleri, soya og
hvete.
Andre faktorer som kan forsterke en allergireaksjon er samtidig kontakt
med andre allergener (pollenallergikere tåler mindre i pollensesongen),
menstruasjon, infeksjon og svekket immunforsvar.
Oralt allergisyndrom (OAS) er en allergisk reaksjon i lepper, munnslimhinne og tunge, spesielt hos pasienter som er allergiske mot bjørkepollen
og som inntar frukt og grønnsaker som kryssreagerer med bjørkepollen..
Disse reaksjonene er som regel milde og ufarlige selv om de kan føles
ubehagelige. Det er viktig å være klar over at selv en liten hevelse i dette
området kan føles stor. Dette er en del av beskyttelsesmekanismen organismen er utstyrt med. Dersom reaksjonen går dypere, tilkommer svelgvansker og/eller pustebesvær, enten fra strupen (heshet og vansker med
innpust) eller fra luftrørene (bronkiene -astmasymptomer med vanskelig
utpust).
Eosinoﬁl mage-tarm-sykdom. Eosinoﬁle celler (en type hvite blodlegemer)
inneholder substanser som kan forårsake inﬂammasjon. Ved eosinoﬁl
øsofagitt sees rikelig av disse cellene i spiserøret (øsofagus).
Symptomene kan være spisevansker, oppkast, sure oppstøt, ”halsbrann”og magesmerter. Ved eosinoﬁl gastroenteritt ﬁnnes den eosinoﬁle
inﬁltrasjon i ulike deler av mage-tarm-systemet, og symptomene er
avhengig av hvilken del som er kraftigst angrepet. Både IgE- og ikke-IgEreaksjoner kan forekomme ved disse tilstandene, og matvarer kan være
av betydning for å utløse symptomene.
Cøliaki
Cøliaki er en immunologisk reaksjon som resulterer i en kronisk betennelsessykdom i tynntarmens slimhinne. Cøliaki regnes ikke med til de
vanlige allergisykdommene (tabell 2). Sykdommen er forbundet med
visse vevstyper der arv er av stor betydning. Den immunologiske reaksjonen forårsakes av gluten, som er visse proteiner som ﬁnnes i ﬂere melsorter.. Symptomene som oppstår, er et resultatet av at tarmslimhinnen
ikke absorberer næring normalt. Dette fører til diare, vekttap, slapphet,
anemi (”lav blodprosent”) og dårlig vekst hos barn. Hos ca. 1/3 av pasientene er symptomene mindre tydelige. Dermatitis herpetiformis er en
beslektet tilstand der gluten forårsaker kløende utslett med nokså typisk
utseende (små blemmer) og lokalisasjon. Enkelte andre hudsykdommer
hos pasienter med cøliaki kan også bedres når gluten elimineres.
Annen ikke-immunologisk overfølsomhet og intoleranse.
Ikke-immunologiske årsaker til matoverfølsomhet kan gi symptomer som
likner allergi, men er som regel mindre alvorlige og er mer avhengig av
mengden som er spist.
Begrepet proteinintoleranse har gjerne vært brukt om reaksjoner på protein der immunologisk årsak ikke kan påvises. Særlig gjelder det for reaksjoner på kumelk og hvete.
Ved laktoseintoleranse reagerer tarmen på melkesukker (=laktose) fordi
melkesukkeret ikke spaltes i tarmen. Det skyldes mangel på enzymet laktase, som har til oppgave å spalte disakkaridet laktose til de to monosakkaridene som laktose består av, nemlig glukose og galaktose. Mangelen
kan være total eller delvis. Symptomene er luftplager/magesmerter og
diare. Det kommer ikke symptomer fra andre organer, i motsetning til ved
allergi mot proteiner i melk. Ved fruktoseintoleranse mangler enzymet
som normalt bryter ned monosakkaridet fruktose. Dette er en sjelden tilstand med alvorlige konsekvenser dersom fruktoseholdige matvarer ikke
elimineres fra kosten.
Irritabel tarm er en av de vanligste årsakene til mageplager og kan forekomme hos både voksne og barn. Omtrent 10 % av voksne søker legehjelp for slike plager, som vanligvis arter seg som magesmerter, luftplager
og oppblåst mage. Forstyrrelser i avføringsmønstret i form av vekslende
diare og forstoppelse, ofte med ufullstendig tømning, er nokså typisk ved
irritabel tarm. Ikke sjelden mistenker pasienten ulike matvarer som årsak
til plagene, men undersøkelser kan ikke påvise noe systematisk avvik i
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det pasienten spiser. Det som imidlertid går igjen i sykehistoriene, er karbohydratholdige matvarer som brød, melk og frukt. Allergiprøver viser
ingen allergisk årsak, og andre kjente sykdommer utelukkes også før
diagnosen irritabel tarm stilles. Årsaken til tilstanden er uklar. Det kan
skyldes ﬂere mekanismer som lavere smerteterskel eller motorisk forstyrrelse i tarmen, feil sammensatt kost, tungt fordøyelige karbohydrater, eller
rett og slett at det blir for mye karbohydrater i forhold til mengde eller typer
bakterier som skal bryte ned karbohydratene (4). Plagene kan selvsagt
også skyldes en matvareintoleranse som ikke kan påvises med de metoder som er tilgjengelige. Psykogene faktorer er av betydning ved mange
uklare tilstander og kan være hovedårsaken til organiske symptomer
(psykosomatiske tilstander). Et norsk doktorgradsarbeid fra 2010 (5) viser
at omkring 90 % av pasienter med subjektiv matoverfølsomhet har irritabel tarm og at angst og depresjon forklarte kun 10 % av variansen i grad
av plager. Pasienter med irritabel tarm kan også ha andre symptomer enn
fra fordøyelsessystemet; kronisk tretthet samt leddsmerter med morgenstivhet uten påvisbar artritt (”leddbetennelse”) og symptomer forenlig med
ﬁbromyalgi er beskrevet (6).
Uspesiﬁkk småbarnsdiare – kronisk diare hos barn fra 1-5 års alderen
som ellers er friske, er ingen allergisk tilstand. Årsaken er sannsynligvis
forsinket modning av tarmmotorikken som etter hvert blir normal.
Proteiner i matvarer kan hos spedbarn være årsaken til litt blod og slim i
avføringen uten andre symptomer.
Ved proteinindusert enterocolitt-syndrom hos småbarn er symptomene
mer uttalte med diare, oppkast og nedsatt allmenntilstand. Kumelk og
soyaprotein er vanligste utløsende årsak.
Kronisk inﬂammatorisk tarmsykdom - ulcerøs kolitt og Crohns sykdom
hører ikke til overfølsomhetssykdommene, og allergidiagnostikk er unødvendig.
Obstipasjon (forstoppelse) kan være en følgetilstand av inﬂammatoriske
forandringer i tykktarmen. Hos noen barn med kronisk obstipasjon er det
påvist bedring når kumelk elimineres.
Spedbarnskolikk (3-måneders kolikk). Noen barn med kolikksmerter i de
første levemånedene blir symptomfrie når kumelk tas bort fra kosten og
får symptomer så snart de begynner med melk igjen. Hos de ﬂeste barna
med kolikksmerter er det ingen bedring ved diettendringer, og plagene
opphører som oftest av seg selv.
Migrene. Hodepine kan arte seg på ﬂere måter. Ved migrene er det hos
noen påvist sammenheng mellom inntak av mat/drikke og anfall. Ost, sjokolade, sitrusfrukter, rødvin og øl er de vanligste årsakene.
Hvilke substanser kan gi matvarereaksjoner?
Svært mange bestanddeler i mat kan gi overfølsomhetsreaksjoner.
Allergi er i de aller ﬂeste tilfeller knyttet til proteiner i mat, og gir vanligvis
reaksjoner raskt. Symptomene kommer ofte fra andre organer enn magetarm-systemet (tabell 3), i motsetning til overfølsomhet mot karbohydrater
som stort sett bare gir symptomer fra tarmen. Matvarer som hyppigst forårsaker allergiske reaksjoner er satt opp i tabell 4.
Fra planteriket er det særlig proteiner i peanøtter, nøtter, soya og kiwi som
kan gi alvorlige reaksjoner, og spesielt hos en som i tillegg til sin matvareallergi har astma. Fra dyreriket er det hos voksne ﬁsk og skalldyr, og
hos de minste barna kumelk og egg.
Noen stoffer i maten kan virke som irritanter og gir reaksjoner uten at det
har med allergi å gjøre. Dette kan skje både ved inntak av matvaren og
ved hudkontakt med den. Sitrusfrukter, tomat (inkl ketsjup) og sterkt krydret mat er slike eksempler. Hyppigst kommer reaksjoner som rødhet
rundt munnen og oppblussing av eksem.
Varmelabile og - stabile allergener. Mange allergener i matvarer ødelegges ved oppvarming og kalles varmelabile. Andre er varmestabile og
beholder sin allergene aktivitet tross varmebehandling. Matvarer som
kryssreagerer med bjørk, er som regel varmelabile: En bjørkeallergiker
som reagerer på eple, vil derfor tåle eple når det er stekt. De ﬂeste aller-

gener i nøtter vil fortsatt kunne gi reaksjon etter oppvarming; et unntak er
det allergenet i hasselnøtt som er lik Bet v 1-allergenet i bjørk. Protein i
selleri som likner bjørkepollen, er varmelabile, mens protein i selleri som
er beslektet med burot som regel, ikke blir ødelagt ved oppvarming.
Kumelk er en av de vanligste årsakene til overfølsomhetssymptomer i
barnealderen og skyldes enten reaksjon på proteiner eller sukker.
Reaksjon på proteiner er oftest en straks-allergisk reaksjon, altså en IgEreaksjon, og kan påvises med vanlig allergitesting på huden og ved blodprøve. I sjeldnere tilfeller reagerer organismen på proteiner i melk uten at
det skyldes allergi - begrepet melkeintoleranse (eller melkeproteinintoleranse) brukes av mange om denne tilstanden. Her ﬁnnes ingen gode hudeller blodprøver; eliminasjon og provokasjon er nødvendig for å stille diagnosen. Reaksjon på sukkeret i kumelk, laktose, er heller ingen allergi.
Melk og andre meieriprodukter er en naturlig og viktig del av vårt kosthold
og dekker i gjennomsnitt ¼ av behovet for proteiner, nær 2/3 av kalsium
og tilfører også vitamin A, D og B2. De som må unngå melk og melkeprodukter, må derfor få dekket behovet på annen måte; særlig viktig er det
for barn i vekst. Det ﬁnnes en rekke allergene proteiner i kumelk, og det
er ikke noe spesielt protein som peker seg ut som det aller mest allergiutløsende - det varierer fra individ til individ. Den største gruppen av proteiner i melk, kaseinene som utgjør 80 %, er meget varmestabile, men
noen melkeproteiner ødelegges ved oppvarming.
Noen få melkeallergikere kan også reagere på kjøtt fra ku og okse.
Proteinene som er ansvarlig for denne reaksjonen, synes å være varmelabile - det vil si at gjennomstekt kjøtt kan tåles. En som ikke tåler kumelk,
vil heller ikke tåle geitmelk på grunn av like proteiner.
Allergene proteiner fra melk er faktisk årsaken til de ﬂeste uventede allergiske reaksjoner. Dette er fordi melk har forurenset produkter som man
gikk ut fra ikke inneholdt melk.
Egg inneholder ﬂere proteiner som kan gi allergi og er sammen med
kumelk vanligste årsak til matallergi hos små barn. Egg ﬁnnes i mange
matvarer og i spormengder i noen vaksiner (inﬂuensa, gulfeber)( se artikkel om Eggallergi og vaksinasjon). De ﬂeste med eggallergi tåler små
mengder egg, men noen kan få alvorlig reaksjon selv av spormengder.
Disse må ha eget opplegg når de skal vaksineres. Vanligvis er det proteiner i eggehviten som gir reaksjon - det dominerende allergenet er ovomucoid, som er varmestabilt. Andre allergene proteiner ﬁnnes i eggehvite, blant annet lysozym, som brukes som konserveringsmiddel (E 1105).
Reaksjon på eggeplomme er sjeldnere. Ett protein er spesielt interessant,
alfa-livetin. Dette er årsaken til kryssreaksjon med kylling, høns og andre
fjærkre, som for eksempel rype og kalkun. En person som reagerer på
eggeplomme, kan altså også reagere på fjærkre. Allergi mot hønseegg
har ikke noe felles med allergi mot ﬁskerogn. Fiskerogn har helt andre
allergene proteiner.

Hvete og noen andre melsorter inneholder proteiner som kan gi straksallergi ved inntak eller inhalasjon, og enten gi mage-tarm-symptomer eller
symptomer fra øyne og nese (”høysnue”) eller astma, selv om det er
nokså sjeldent. Kontakteksem av hvete kan forekomme hos bakere.
Ved cøliaki og dermatitis herpatitiformis reagerer man også på hveteprotein, men reaksjonsmåten er en helt annen. Her skjer reaksjonen på gluten, som er et seigt vann/protein-kompleks som oppstår når melet eltes
sammen med vann. Glutenproteinene i hvete er en blanding av gliadiner
og gluteniner. Gliadinekvivalenten i rug er sekalin, i bygg hordein og i
havre avenin. Glutenproteinene gir deigen spesielle egenskaper. Disse
kommer best til uttrykk i hvetemelsdeigen som blir ”luftig” under gjæringen. Gluten ﬁnnes i hvete, rug, bygg, havre og beslektede melsorter som
spelthvete (= dinkelhvete) og durumhvete. Havre som ikke er forurenset
av hvete, rug og bygg, tåles av de ﬂeste pasienter med cøliaki dersom
havremengden ikke overskrider 35 - 90 gram per dag. Ris, mais, hirse og
bokhvete regnes som glutenfrie, det vil si at glutenmengden ikke overskrider en beskjeden grense. Grenseverdi på 20 mg gluten/kg (20 ppm)
salgsvare har vært vanlig. Flere tilfeller er kjent der pasienter med cøliaki
har reagert på produkter med udeklarert gluten eller som er forurenset av
gluten (eksempel: gluten i et bokhvetemel som inneholdt ¼ hvetemel!).
Produkter som er basert på hvetestivelse kan inneholde rester av gluten i
såpass store konsentrasjoner at de er uegnede ved cøliaki.
Kroppen kan reagere på proteiner i hvete uten at prøvene på allergi eller
cøliaki slår ut - begrepet hveteproteinintoleranse brukes ofte om denne tilstanden. Det er bare eliminasjon og provokasjon som da kan gi diagnosen.
Fisk og inhalasjon av ﬁskedamp kan gi reaksjon. En ﬁskeallergiker reagerer ofte mot ﬂere sorter ﬁsk, men noen reagerer for eksempel bare på
hvit ﬁsk og tåler rød ﬁsk. Tunﬁsk har mindre allergen aktivitet enn andre
ﬁskearter. Siden proteinene i ﬁsk og skalldyr er forskjellige, kan mange ﬁskeallergikere tåle skalldyr. Skalldyrsallergi kan hos noen gi alvorlige
straksreaksjoner - ved Universitetssykehuset i Nord-Norge har vi sett de
første tilfellene av reaksjon på kongekrabbe. Det forekommer også reaksjoner på skalldyr som ikke skyldes straks-allergi; slike individer kan tåle
små mengder skalldyr. Fiskerogn og kaviar (saltet ﬁskerogn) har en rekke
allergener som skiller seg fra de vanlige ﬁskeallergenene og kan gi allergiske reaksjoner også hos individer som tåler å spise ﬁsk. Allergi mot ﬁskerogn har ikke noe felles med allergi mot hønseegg. Tran fra ﬁskelever
og gelatin fra ﬁsk (fortykningsmiddel) utgjør ingen risiko for ﬁskeallergikerne. Derimot kan leverpostei og Worchestersaus inneholde ansjos. Det
er ikke påvist allergi mot kjøtt av dyr som gis fôr som inneholder ﬁskeprotein (7). Ikke-allergiske reaksjoner mot ﬁsk og skalldyr kan skyldes innhold
av toksiner eller høye konsentrasjoner av histamin.
Peanøtter er en belgvekst og ikke i slekt med andre nøtter. Det er derfor
ingen sammenheng mellom allergi mot peanøtter og andre nøtter, men
allergi kan selvsagt forekomme samtidig mot både peanøtter og andre
nøtter. Forekomsten av allergi mot peanøtter øker og kan gi alvorlige
reaksjoner. De ﬂeste reagerer på doser på 2 - 5 milligram. Selv peanøttstøv kan gi alvorlige reaksjoner. Det kan være viktig å få vite sin toleransegrense ved provokasjonstest. Dette er en spesialistoppgave som utføres på sykehus slik at unødvendige restriksjoner unngås, siden mange
likevel vil kunne tåle spormengder. Nyere serumdiagnostikk kan være til
hjelp. Andre belgvekster, som også kan fremkalle allergi, er soyabønner,
bønner, erter, lupiner, linser, lakris og bokhornskløver (ﬁnnes i karri). Av
disse er soyaallergi av størst betydning, siden soya er ingrediens, vanligvis 1 - 10 %, i mange matvarer. Hos de med sterkest soyaallergi kan man
heller ikke utelukke reaksjon på spormengder som kan ﬁnnes i visse oljer.
Lupinmel ﬁnnes i en del bakervarer og kryssreagerer med soya. Det er
beskrevet reaksjon på lupin også hos ikke-soyaallergikere. Flere fortykningsmidler er fremstilt av belgvekster (fruktkjernemel E410, tamarinkjernemel E411, guarkjernemel E412, dragant E413, gummi arabicum E414,
tarakjernemel E417). Individer med sterk soyaallergi kan tenkes å reagere
også på disse fortykningsmidlene (7).
Nøtter og frø tilhører ﬂere ulike botaniske familier og inneholder til dels
allergener som kan gi alvorlige reaksjoner selv i små mengder, og er som
regel meget varmestabile. Allergenene ﬁnnes i mange produkter, for
eksempel hasselnøtter i form av nougat (10 - 12 % hasselnøtter), i müsli,
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brød, sjokolade, sauser, vegetabilske og orientalske retter. Det er påvist
sterk grad av kryssreaktivitet for hasselnøtt, valnøtt og pekannøtt. Mer
moderat kryssreaksjon ﬁnnes mellom hasselnøtt, cashewnøtt (inngår i
pesto), paranøtt, pistasjnøtt og mandel. Mandel og aprikoskjerner inneholder likartede allergener. Både for sesamfrø, linfrø, sennep og solsikkefrø er det beskrevet alvorlige reaksjoner. Muskat er ikke i slekt med andre
nøtter, og det er ikke beskrevet kryssreaksjoner mot disse (7).
En rekke frukt og grønnsaker kan gi overfølsomhetssymptomer, fra lett
ubehag i munnen (oralt allergisyndrom, OAS,) til allergisk sjokk. Over
halvparten av bjørkepollenallergikerne reagerer på frukt, grønnsaker eller
nøtter (tabell 5), oftest med OAS. Dette skyldes allergenlikhet. Allergi mot
frukt og grønnsaker uten relasjon til pollen er mindre vanlig i Norge. De
alvorligste reaksjonene i våre områder har man sett på nøtter og kiwi.
Også annen frukt som er av relativt ny dato i våre områder, som mango
og papaya, har gitt alvorlige reaksjoner. Ulike sorter av én frukt, for
eksempel epler, kan inneholde forskjellig mengde allergent materiale.
Modenhetsgraden av frukten er også av betydning for allergeninnholdet.
Skallet inneholder ofte mer allergen enn fruktkjøttet. Reaksjoner på frukt
og grønnsaker kan også skyldes ikke-allergiske mekanismer.
Sukkerarter som gir overfølsomhetsreaksjoner er vanligvis ikke-allergiske. Vanligst er mage-tarmsymptomer. Eksempler er laktose- og fruktoseintoleranse som skyldes enzymmangel. Tungt fordøyelige karbohydrater kan være av betydning for tilstanden irritabel tarm. Det ﬁnnes sukkermolekyler som, bundet til proteiner, kan gi allergiske reaksjoner. Et
eksempel er varmestabile kryssreagerende karbohydratdeterminanter i
selleri.
Oljer, fett og tran. Animalske og vegetabilske oljer og fett forårsaker vanligvis ikke problemer hos allergikere.
Rester av matproteiner kan forekomme dersom rensingen under fremstillingen er mangelfull, men som regel i så små mengder at de ﬂeste allergikere ikke trenger å ta hensyn til det. Vær spesielt oppmerksom på kaldpressede oljer.
Det største problemet har melkeallergikere på grunn av forekomsten av
melkepulver eller skummet melk i margarin. Spesialprodukter uten melk
ﬁnnes.
De ﬂeste soya-allergikere kan bruke soyaolje/soyamargarin. Lecitin
(E322), som hovedsakelig utvinnes fra soyabønner, brukes som emulgeringsmiddel i fett og oljer. Soyalecitin gir ikke allergiske reaksjoner, men
kan inneholde små mengder soyaprotein som forurensning. Det kan ikke
utelukkes at de med alvorlig soyaallergi da kan reagere, men det er ikke
vanlig å fraråde matvarer med soyalecitin for soyaallergikere.
Peanøttolje, som brukes blant annet til steking av potetgull og snacks, kan
inneholde spor av peanøtter. Noen få svært sensitive peanøttallergikere
kan reagere ved inntak.
Sesamolje i små mengder har gitt alvorlig reaksjon hos individer med
allergi mot sesamfrø.
Noen få allergiske og andre overfølsomhetsreaksjoner er satt i forbindelse
med antioksidasjonsmidler, fargestoffer og fortykningsmidler som brukes i
matfett, grilloljer, majoneser og salater (7).
Tran fra anerkjente produsenter vil ikke inneholde ﬁskeprotein, og kan
derfor brukes også av ﬁskeallergikere.
Matvarer med høy konsentrasjon av histamin eller andre biogene aminer
(serotonin, tyramin, tryptamin, fenyletylamin) kan gi symptomer som
hodepine/migrene, varmefølelse, rødhet i huden og magesmerter. Et
eksempel er en som får symptomer etter å ha spist pizza med ”alt på” eller
tunﬁskpizza i kombinasjon med rødvin. Makrellﬁsker som tunﬁsk og
makrell inneholder mye av aminosyren histidin som omdannes av bakterieenzymer til histamin, uhygienisk håndtering og høy temperatur øker
altså histaminkonsentrasjonen. På samme måte kan lagrede produkter
(ﬁsk, kjøtt, ost, melk) inneholde høye konsentrasjoner av biogene aminer.
Vin øker symptomene på grunn av innhold av aminer og ved at alkohol
øker tarmpermeabiliteten og nedsetter histamin-nedbrytningen ved å
hemme enzymet diaminoxidase. Det samme gjør visse medisiner (for
eksempel teofylliner) og mage-tarminfeksjon. Noen individer har lavere
konsentrasjoner av diaminoxidase enn normalt, og disse vil kunne
reagere sterkere på aminer. Visse matvarer kan gi en direkte histaminfrigjøring fra mastcellene, blant annet skalldyr, jordbær, tomater, sjokolade,
eggehvite og ﬁsk. Mekanismen er ikke kjent, men det er ingen allergisk
(immunologisk) reaksjon.
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Organiske syrer forekommer naturlig i frukt, bær og grønnsaker. Noen av
disse kan gi reaksjoner som ikke er IgE-medierte. For eksempel gir appelsiner, jordbær, tomater, rød paprika og nyper ofte reaksjon rundt munnen
hos småbarn, og spesielt barn med eksem kan få økt kløe. Sannsynligvis
kan ﬂere ulike syrer gi symptomer. De ﬂeste undersøkelser har vært gjort
for naturlig forekommende salicylsyre og benzoesyre. Begge kan gi overfølsomhetssymptomer som oppblussing av kløe i eksem, urtikaria, angioødem og astma, om enn ikke i like sterk grad som det smertestillende
medikamentet acetylsalicylsyre (acetylsalicylsyre forekommer ikke naturlig i matvarer). Tilsetning av salicylsyre i mat har aldri vært tillatt i Norge,
frasett som aromastoff, dvs i så små mengder at det ikke er deﬁnert som
tilsetningsstoff. Benzoesyre i ulike forbindelser, derimot, benyttes som
konserveringsmiddel (E210-E219). Tyttebær, tranebær og multer har i
naturlig form såpass høy konsentrasjon av benzoesyre at inntak kan føre
til overfølsomhetssymptomer.
Svoveldioksid (E220) og sulﬁtter (E221-E228) er godkjente som konserveringsmidler i alle viner og i ﬂere frukt- og grønnsaksprodukter, særlig i
tørket frukt som aprikoser og tomater (hindrer fargeendring). Høye konsentrasjoner av sulﬁtter kan forverre astma via inhalasjon av svoveldioksid som frigjøres når maten når magesekken.
Andre konserveringsmidler, visse fargestoffer, særlig tartrazin og karmin,
antioksidasjonsmidler, fortykningsmidler og krydder kan utløse overfølsomhetsreaksjoner. Reaksjoner på tilsetningsstoffer og krydder er sjeldne
- hyppigst for krydder der omtrent 2 % av voksne med allergi reagerer. De
reagerer da oftest med kontaktallergi, men hudreaksjoner og astma forekommer. Krydderblandinger kan inneholde selleri som smaksforsterker,
og en pasient med selleriallergi kan få reaksjon ved inntak; alvorlige
straks-reaksjoner forekommer blant annet på selleri, sennep og safran.
Fargestoffet karmin (E 120), som ﬁnnes i blant annet enkelte spritsorter,
”crab-sticks” og saftis, kan gi IgE-reaksjoner som anafylaksi, urtikaria,
angioødem, ”høysnue” og astma; sensibiliseringen har sannsynligvis
skjedd ved bruk av kosmetika med innhold av karmin (leppestift og øyenskygge) (7).
Enzympreparat brukes i produksjonen av en rekke matvarer. Alfa-amylase som brukes i bakeriindustrien for å behandle mel, kan gi astma og
”høysnue” hos bakere, og det er også beskrevet reaksjon ved inntak av
brød som inneholder amylase.
Metaller. Kontaktallergisk eksem kan forårsakes av blant annet langvarig
kontakt med nikkel, krom og kobolt. Det kan ikke utelukkes at spormengTabell 4 Allergene og ikke-allergene kilder til overfølsomhetsreaksjoner
De åtte vanligste matvarer som gir allergi
egg
melk
peanøtter
trenøtter (hasselnøtt, valnøtt m.ﬂ.)
soya
hvete
skalldyr
ﬁsk
Hos de minste barna er melk og egg viktigst, hos større barn
nøtter og peanøtter
Biogene aminer
histamin
serotonin
tyramin
tryptamin
fenyletylamin
polyaminer
Sukkerarter (karboydrater)
laktose
fruktose
Gluten i mel
Fargestoffer/konserveringsmidler

der av disse metallene i kosten kan forverre eksemet hos dem som allerede er allergisk mot det aktuelle metall.
Skjulte allergener og spormengder av allergener er et problem for pasienter med de alvorligste allergiene, mens de ﬂeste allergikerne tåler matvarer med påskriften ”kan inneholde spor av”.
Nye allergener/endrede allergener. Innføring av nye matvarer, eksotiske
frukter, helsekost, urter og urtemedisiner gir grunnlag for ﬂere sensibiliseringer og allergiske reaksjoner. Klimaendringer endrer pollenutbredelsen
og kan føre til ﬂere pollenallergikere, hvorav mange reagerer på matvarer
som kryssreagerer med pollen. Forurensning kan øke den allergifremkallende effekten av et allergen, slik det er vist for pollen forurenset av dieselpartikler. Endring i levesett og vaner blant annet med økt reisevirksomhet, gir annen påvirkning av organismen og mulighet for økt allergiforekomst. Genmodiﬁsering av mat kan gjøre proteiner mer allergene,
men gir også muligheter for å gjøre dem mindre allergene.
Drikke, vin og øl. Rent vann, H2O, kan ikke gi allergi eller andre overfølsomhetssymptomer, heller ikke hvis CO2 tilsettes og man drikker ”sprudlevann” (H2O + CO2 = H2CO3 = karbonsyre = ”kullsyre”).
I mange drikker ﬁnnes fargestoffer, konserveringsmidler, biogene aminer,
organiske syrer, sulﬁtter og alkohol.
For alkohol, den kjemiske substansen C2H5OH, er det ikke beskrevet sikker allergi, men alkohol har en rekke kjemiske egenskaper som påvirker
levende organismer og kan drepe bakterier og levende celler i for eksempel hjerne og lever. Det er derfor et godt desinfeksjonsmiddel, og på grunn
av virkningen på sentralnervesystemet brukes det i lavere konsentrasjoner som stimulerende middel. Alkohol kan forstyrre blodsukkerreguleringen og øke risikoen for komplikasjoner hos diabetikere. Visse medikamenter i kombinasjon med alkohol kan gi ulike typer bivirkninger.
Selv om ikke alkohol i seg selv fremkaller allergi, kan substansen hos en
allergiker forsterke eller lettere fremkalle allergisymptomer. Det kan skyldes at allergener lettere trenger gjennom tarmen (tarmpermeabiliteten
øker av alkohol) eller at histamin og andre biogene aminer, som kan ﬁnnes i både vin og øl, ikke brytes ned fordi alkohol hemmer enzymet diaminoxydase. En annen mulighet er at acetaldehyd, et nedbrytningsstoff
fra alkohol, gjør at histamin lettere slipper ut av mastcellene.
Akevitt, brygget på korn, kan gi reaksjon hos personer som ikke tåler gluten eller hvete, til forskjell fra akevitt som er brygget på poteter. Whisky
inneholder mer eller mindre gluten og hvete avhengig av produsentland
og merke. De ﬂeste brenneviner er tilsatt ulike smaksstoffer, for eksempel
karamell (E 150), sirup og eikeekstrakt.
Vin kan gi både allergiske og ikke-allergiske reaksjoner. Allergi mot druer
forekommer. Sulﬁtter ﬁnnes i alle viner (dannes naturlig ved gjæringsprosessen) og kan gi symptomer spesielt hos astmatikere. Hvitvin inneholder
høyere konsentrasjoner av sulﬁtt enn rødvin, og de høyeste konsentrasjoner ﬁnnes i søte, hvite dessertviner. Sulﬁttinnholdet i pappviner er som
regel noe høyere enn i vin på ﬂaske (forlenger holdbarheten).
Egg i likør er et eksempel på at drikke kan inneholde et potent allergen.
Muligheten for at noe i vinen kan gi reaksjon på grunn av innhold av andre
substanser enn hittil nevnt, er til stede. For eksempel går vintreets rotstokk svært dypt og kan absorbere en rekke stoffer fra jordsmonnet som
vil være umulig å spore. Til klaring av vin brukes stoffer fra egg (albumin),
melk (kasein) og ﬁsk (kollagen), og nøtter og mandler kan brukes i destillater eller som aroma i alkoholsterke drikker. Noen av disse allergenene
vil ﬁnnes i så lav konsentrasjon at de ikke gir reaksjon.
Fra et medisinsk ståsted blir det hele et spørsmål om at den enkelte må
ha kunnskap om at en reaksjon kan skje og at toleransegrensen selv hos
den enkelte er avhengig av ﬂere faktorer, både av alkoholmengde, innholdsstoffer i det man drikker, samtidig bruk av medikamenter og den
generelle helsetilstanden. En mage-tarminfeksjon kan øke aminkonsentrasjonen (hemmer diaminoxidase) og øke tarmpermeabiliteten slik at
allergener lettere kommer inn i blodet og spres til organer og gir allergireaksjon. Det er heller ikke ukjent at noen har fått i seg et allergen når oppmerksomheten er sløvet av alkohol, selv om de ellers vet at det kan gi
alvorlig reaksjon.

Øl, og andre drikker med malt fra bygg, kan inneholde gluten i konsentrasjoner som kan gi symptomer hos individer med cøliaki. Mengden vil
avhenge av type øl og av produsent. Gluteninnholdet er som regel høyest
i mørkt øl. Glutenfritt øl (dvs konsentrasjoner under 20 ppm) ﬁnnes, for
eksempel øl brygget på mais.
Kryssreaksjoner
Allergisk kryssreaksjon kan populært forklares med at immunsystemet
”ikke ser forskjell” på allergener fra ulike allergenkilder. De allergene
strukturer, epitoper, er felles. For bedre å kunne forstå hvilken betydning
kryssreaksjoner kan ha - både for pasienten som reagerer og for legen
som skal diagnostisere - må man skille mellom allergenkilder og allergener. Dessuten må man skjønne at en påvist immunologisk kryssreaksjon
ikke trenger å være en klinisk kryssreaksjon. Med andre ord: Selv om noe
påvises i en prøve, behøver ikke det å bety at pasienten reagerer på allergenkilden eller allergenet. I det følgende omtales prinsippene; for videre
studier henvises til spesiallitteratur (8).
Alle matvarer må i utgangspunket sees på som allergenkilder, og for matvareallergikere er også pollen allergenkilder som kan være av betydning.
Allergenkildene inneholder ﬂere ulike allergener. Det oppdages stadig nye
allergener innenfor ulike allergenkilder, og etter hvert som de påvises,
benevnes de med de tre første bokstavene i sitt latinske navn og fortløpende nummer. For eksempel inneholder bjørk (Betula verrucosa) allergenene Bet v 1, Bet v 2, … Bet v 6. Hasselnøtt (Corylus avellana) inneholder Cor a 1, … Cor a 8. I peanøtter (Arachis hypogaea) er det påvist
Ara h 1, … Ara h 9.
Mellom ﬂere av allergenene kan det påvises strukturell likhet, og det er
årsaken til at en person ofte reagerer på mer enn en type frukt og/eller
grønnsaker og eventuelt også pollen. Det er mulig å først få pollenallergi
og som resultat av det begynne å reagere på mat. Det typiske eksempel
er pasienten som er blitt allergisk for bjørk og som etter en tid også får
symptomer i munnen ved inntak av blant annet nøtter, eple og gulrot..
Det viktigste kryssreagerende allergenet i bjørkepollen er Bet v 1. Denne
komponenten tilhører en gruppe planteproteiner kalt PR10-proteiner (pathogenesis-related protein family number 10) som er vidt utbredt i planteriket, og som ﬁnnes hovedsakelig i fruktkjøttet. Eksempler er Cor a 1 i
hasselnøtt, Mal d1 i eple (Malus domestica) og Dau c 1 i gulrot (Daucus
carota).
Bet v 2 tilhører proteingruppen proﬁliner, små proteiner som ﬁnnes i cellekjernen i de ﬂeste pollen og mat fra planter. Tilsvarende er Cor a 2 i hasselnøtt, Mal d 4 i eple og Dau c 4 i gulrot. Proﬁlinene er, i likhet med Bet
v 1, varmelabile og kan oftest tåles etter varmebehandling.
LTP-proteiner (lipid transfer proteins) er en annen gruppe kryssreagerende proteiner med vid utbredelse som er årsak til allergi mot ﬂere frukter, nøtter og frø uten samtidig pollenallergi, for eksempel Mal d 3 i eple
og Dau c 3 i gulrot. Disse proteinene, som er lokalisert i fruktskallet, er
meget varmestabile og kan gi alvorlige reaksjoner.
Dette betyr at pasienter som reagerer på LTP-proteinet Mal d 3 får lite
symptomer når de spiser epler som er skrellet, mens pasienter som reagerer på PR 10-proteiner eller proﬁliner får mer symptomer.
En liste over kryssreagerende allergener kan være forvirrende. Selv om
det i laboratorieforsøk er påvist likheter mellom bjørk og gulrot, er det et
mindretall av bjørkeallergikere som reagerer på gulrot. Der det er påvist
størst grad av likhet – mellom bjørk og hasselnøtt – vil nær halvparten av
bjørkeallergikerne få symptomer når de spiser hasselnøtter (9) (tabell 5).
Noen pasienter som har reagert på nøtter, har observert at de kan tåle
nøtter når de er varmebehandlet (stekt, kokt eller bakt), mens andre reagerer uansett behandling. Det første gjelder bjørkepollenallergikere som
reagerer på Bet v 1 og derfor også tilsvarende (kryssreagerende) komponenter i nøtter. Den andre gruppen som reagerer på nøtter uten å være
pollenallergikere (altså nøtteallergi som ikke skyldes kryssreaksjon med
pollen) skal ikke ha nøtter selv om nøttene er varmebehandlet.
For gresspollen er det kryssreaksjonen med hvete som fra et praktisk
synspunkt er viktigst. Hos gresspollenallergikere påvises ofte positiv
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prøve på hvete og evt andre kornsorter ved allergitesting i hud eller
serum. Dette skyldes strukturell likhet; hvete og gresspollen tilhører
samme botaniske familie, Poaceae. De aller ﬂeste med påvist positiv
prøve mot hvete tåler likevel å spise hvete. Hos noen er den positive prøven mot hvete uttrykk for at de reagerer på hvete med nese- og øyesymptomer eller astma, men de kan spise hvete uten problem.
En annen botanisk familie der det er vanlig med kryssreaksjoner, er
Rosacea; en pasient kan da være allergisk for både eple, pære, plomme,
kirsebær, fersken og aprikos.
Burot tilhører kurvplantefamilien (Asteraceae). Burotallergikere kan på
grunn av kryssallergi for planter i skjermplantefamilien reagere på selleri,
gulrot og krydder, men også - i mindre grad - med salat, nøtter, sennep og
grønnsaker i erteblomstfamilien.
Soya tilhører erteblomstfamilien (Fabaceae), og en som er allergisk mot
soya står i fare for å bli allergisk mot andre erteplanter, som for eksempel
erter, bønner og peanøtter. På samme måte kan den som er allergisk mot
peanøtter, komme til å utvikle allergi mot andre erteplanter.
Bukkehornkløver, som ﬁnnes i krydderblandingen karri, hører også til
erteblomstfamilien og kan gi reaksjon hos en peanøttallergiker.
En som reagerer på banan, kiwi eller avocado kan få problemer ved kontakt med latekshansker og planten bjørkeﬁken på grunn av kryssreaksjoner mellom allergener i disse allergenkildene.
Kryssreaksjoner kan også forekomme mellom animalske matvarer. En
som reagerer på kumelk, vil også reagere på melk fra geit og hest. Ulike
ﬁskearter kan kryssreagere, selv om noen som reagerer på hvit ﬁsk tåler
rød ﬁsk. Kryssreaksjoner skjer også mellom skalldyrene og likeså mellom
skalldyr og bløtdyr (eks.: østers, snegler) mens det ikke er kryssreaksjon
mellom skalldyr og ﬁsk. Det er også påvist kryssreaksjoner mellom skalldyr og insekter (akvarieføde, kakerlakker, husstøvmidd). Det kan selvsagt
forekomme mer enn en type allergi hos en og samme person.
Dette er noen av mange eksempler på kryssallergi.
Tabell 5 Noen kryssreaksjoner (fra www.allergiviten.no)
OBS! Den som er allergisk mot en type pollen, vil nødvendigvis ikke
reagere mot alle matvarene som aktuelle pollen kan kryssreagere med.
Det er helt individuelt.
Bjørkepollen

Gresspollen

Burotpollen

Eple (rått)*
Gulrot (rå)*
Fersken, aprikos*
Pære (rå)*
Hasselnøtt
Valnøtt
Paranøtt
Mandel
Tomat
Kirsebær
Kiwi
Stangselleri

Bønner
Erter
Linse
Hvete, rug (som melstøv)**

Banan
Melon
Purre
Persille
Sellerirot
Stangelleri
Gresskar
Pastinak
Div. krydder
Vermut

* Allergenene ødelegges ved koking, slik at den som er allergisk mot for
eksempel rå gulrot, vil kunne tåle kokt.
** Tåles av de ﬂeste (ikke alle!) i ferdige bakervarer og kan spises; støvet
kan gi allergireaksjon i luftveiene.

Hvordan utredes overfølsomhet mot matvarer og hvordan skal prøveresultater tolkes?
Det viktigste diagnostiske hjelpemidlet for utredning av reaksjoner på matvarer er anamnesen (sykehistorien), men den er ofte ikke tilstrekkelig som
eneste diagnostiske hjelpemiddel. Å ta opp en god sykehistorie kan være
svært tidkrevende og derfor umulig i løpet av vanlig konsultasjonstid. Det
er lurt at pasienten på forhånd har tenkt gjennom og notert hva problemet
er og hvilke spørsmål det ønskes svar på. Noter for hver enkelt av matvarene som personen reagerer på: Er reaksjonen sikker eller usikker?
Hvilke reaksjoner oppstår? Etter hvor lang tid kommer reaksjonene?
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Hvilke av disse matvarene er viktigst å få avklart - ernæringsmessig og
sosialt? På noen avdelinger sendes slike spørreskjemaer til pasienten på
forhånd eller deles ut like før konsultasjonen.
Klinisk ernæringsfysiolog er sentral i dietetisk rådgivning, men i mer kompliserte tilfeller er ernæringsfysiologen avhengig av at utredning med testing er gjort på forhånd før råd kan gis. Ernæringsfysiologen har også til
oppgave å identiﬁsere mulig ernæringssvikt på grunn av dietter som er
introdusert av pasienten selv eller på bakgrunn av useriøs diagnostikk.
Likeså følger ernæringsfysiologen opp pasienten der det må foretas eliminasjons-provokasjons-forsøk. Hos barn er det viktig å følge med lengde-vektmålinger på helsestasjonen og ved konsultasjoner hos legen.
Det er svært viktig å være klar over at sykehistorien og tester oftest bare
er veiledende for diagnostikken av matvareallergi og kan være villedende.
Det må skilles mellom sensibilisering påvist ved testing og klinisk relevant
allergi. Det er påvist et stort antall immunologiske kryssreaksjoner, hvorav mange har liten eller ingen klinisk betydning. Det er altså fare for overdiagnostisering og feiltolkning. Sikker diagnose fås ofte bare ved eliminasjon-provokasjon. 50 – 90 % av antatte matvareallergier klarer man ikke
å reprodusere ved dobbelt-blind-placebo-kontrollerte provokasjoner (se
nedenfor).
Allergiske straks-reaksjoner er IgE-medierte og kan diagnostiseres med
prikktest eller ved å måle spesiﬁkt IgE i serum.
Hud prikktest og serum-IgE. Komponentdiagnostikk.
Prikktest foregår ved at allergenet appliseres på huden, føres med en lansett 1 millimeter ned i huden og størrelsen på hudreaksjonen (hevelse
med rødme = kvaddel) som kommer etter ett kvarter måles.
Hudreaksjonen fremkommer ved at allergenet reagerer med IgE mot allergenet som sitter på mastceller i huden, og fører til utslipp av mediatorer
som blant annet utvider blodårene og slipper væske ut i vevet med påfølgende kløe og hevelse (ﬁg. 1). Kvaddel på 3 mm eller mer tolkes vanligvis som positiv.
IgE kan også måles i blod (serum), både total-IgE og allergenspesiﬁkt IgE
(for eksempel IgE mot kumelk). Total-IgE kan ikke brukes til å stille diagnosen matallergi. Siden resultatet av prikktest og IgE mot samme allergen
stort sett gir samme opplysning, er det oftest tilstrekkelig med bare en av
metodene; i tvilstilfeller brukes begge. Siden IgE-produksjonen starter
allerede i fosterlivet og kan stimuleres av allergener som barnet får i seg
gjennom brystmelk, er det altså mulig å utvikle allergi svært tidlig.
Påvisning av positiv prikktest eller spesiﬁkt-IgE mot et allergen, viser
A) at pasienten er sensibilisert. Det må tolkes slik at pasienten
- er allergisk mot allergenet - noen kan likevel tåle små mengder, hos
andre gir selv spormengder reaksjon
- er i ferd med å utvikle allergi mot allergenet - allergien har ennå ikke
brutt ut
- er i ferd med å bli bedre - tåler økende mengder og er kanskje blitt helt
kvitt sin allergi selv om prøven fortsatt gir utslag.
B) at den positive prøven kun er uttrykk for kryssallergi uten at pasienten
er sensibilisert for allergenet.
Eksempel på spesielle tolkningsproblemer
- hvete - gresspollen. Ved allergitesting i hud og blod ﬁnner man hos
gresspollenallergikere ofte også reaksjon på hvete. Den positive prøven
er i de aller ﬂeste tilfeller bare uttrykk for likheten mellom gress og hvete
og skal ikke føre til kostrestriksjon. En sjelden gang betyr det at pasienten
ikke tåler å spise hvete eller får problemer av hvetestøv ved å reagere fra
nesen, øyne eller bronkier (eksempel: bakerastma). Den beste markøren
for klinisk hveteallergi per i dag er påvisning av forhøyet IgE mot hvetekomponenten omega-5-glidadin.
- kumelk. Blant spedbarn som reagerer på prikktest med kumelk med en
3 mm stor kvaddel (som er vanlig grenseverdi for positiv reaksjon), er det
bare noen ﬂere som får reaksjon ved inntak av kumelk, sammenliknet
med dem som ikke reagerer. Hvis reaksjonen er større, er det større sjanse for at pasienten har kumelkallergi. IgE-nivået i serum kan også si noe
om pasienten vil reagere på kumelk. Sampson angir i en studie at det er

minst 95 % sjanse for at barn vil reagere når de får kumelk dersom IgE
mot kumelk er > 15 kU/l (10). Andre studier gir andre ”grenseverdier”, men
slike tall, som ﬁnnes for noen matallergener, kan likevel bare gi en veiledning om tidspunktet man kan anbefale provokasjon under kyndig observasjon.
- peanøtter. I peanøtter ﬁnnes allergener som hos noen kan gi svært
alvorlige reaksjoner, mens andre kan tåle litt peanøtter selv om prikktest
og/eller IgE mot peanøtt er positiv. Ved å teste med enkeltkomponenter
(- komponentdiagnostikk - som nevnt under kryssallergi), kan man med
større grad av sikkerhet si hvor alvorlig peanøtt-allergien er. Hos pasienter med forhøyet IgE mot Ara h 2, vil de aller ﬂeste reagere, til dels alvorlig, på peanøtt; forhøyet IgE mot Ara h 2 kan derfor sies å være uttrykk for
”ekte” peanøttallergi. Ara h 8 er en Bet v 1 homolog, og pasienter med IgE
mot bare Ara h 8 får vanligvis bare lette symptomer ved inntak av peanøtter (11).
Som omtalt under hvete, kan undersøkelse av IgE mot komponenten
omega-5-gliadin være til hjelp for å stille diagnosen hveteallergi.
Slik diagnostikk blir tilgjengelig for stadig ﬂere matvarer og kan være til
stor hjelp for å kunne gi adekvate kostråd. Allergidiagnostikken er med
dette blitt mer spesiﬁkk, utvikles raskt, og stiller stadig større krav til spesialkunnskap. Det kan derfor være vanskelig å vite hvilke komponenter
som bør rekvireres. Ved spørsmål om for eksempel peanøttallergi kan
legen be om ”komponentdiagnostikk” og altså ikke bare IgE mot peanøtt.
Da vil laboratoriet undersøke på aktuelle komponenter og gi svaret med
tolkning som kan være til hjelp for lege og pasient. (For kortfattet veiledning i praktisk allergenkomponent-diagnostikk anbefales heftet fra
Södersjukhuset (11)).
Blandede IgE og ikke-IgE medierte reaksjoner mot mat bør mistenkes når
symptomene, som vanligvis kommer fra mage-tarm-systemet, har mer
kronisk preg. Akutte oppblussinger kan likevel skje, men disse går ikke så
raskt over som ved rene IgE-reaksjoner. Eosinoﬁl enteritt er eksempel på
en slik tilstand.
Diagnostikk av ikke-IgE medierte immunologiske reaksjoner mot mat,
inklusive allergiske senreaksjoner, kan være utfordrende. Ved noen tilstander er diagnostikken standardisert. Cøliaki-diagnosen baserer seg på
sykehistorien, blodprøver og som regel også vevsprøve (biopsi) fra tynntarmen. I noen tilfeller kan diagnosen være sikker uten tarmbiopsi (12).
Laktose-intoleranse diagnostiseres ved hjelp av laktosebelastning, H2pusteprøve og evt. gentest. For andre tilstander kan det være påkrevd
med provokasjoner (dobbelt-blind-placebo-kontrollert), selv om andre
metoder til dels er benyttet, som lyfocytt-stimulering, histaminfrigjøring fra
basoﬁle granulocytter, allergen-spesiﬁkt IgG4, endoskopisk allergenprovokasjon, patch-test.
I det alternative miljø brukes også IgG-analyser, håranalyser, kinesiologi,
elektrodermaltest (Vega) og andre. Selv om de førstnevnte av disse metodene til dels benyttes i anerkjente laboratorier, er det ingen av disse testene som anbefales brukt i vanlig klinisk diagnostikk (13, 14). Ved kontakteksem (type-IV-allergi) er epidermaltesten (”lappe-testen”) nyttig.
Kostforsøk eliminasjon – provokasjon
Noen ganger er det lett å ﬁnne ut hvilke matvarer som gir allergisk reaksjon - anamnesen er overbevisende og testresultatet entydig. Ofte er det
likevel nødvendig å foreta kostforsøk ved å provosere med de matvarene
man mistenker og observere hva som skjer. Noen ganger kan man ikke
få sikker diagnose uten eliminasjons-provokasjons-forsøk. Mistenkte matvarer holdes da helt borte fra kosten en periode (eliminasjonskost som
komponeres ut fra pasientens plager), som regel minst et par uker.
Dersom pasienten blir symptomfri i denne perioden, er det mulig at en
eller ﬂere av de eliminerte matvarene var årsaken til pasientens problemer. Deretter tilføres en og en matvare (kostfaktor) under observasjon av
symptomer. Dette kan gjøres åpent, det vil si at pasienten vet hva som
gis, eller blindt, uten at pasienten vet hva som gis. Det kan være nødvendig å gjøre slike undersøkelser dobbelt-blindt, der verken pasient eller
observatør er klar over hva som tilføres, og også kontrollere ved bruk av
placebo.
Provokasjoner kan også brukes for å ﬁnne toleransedosen av et allergen.
Det å vite at barnet tåler for eksempel 2 peanøtter, 10 ml melk eller en druestor bit av et egg, kan lette betydelig i dagliglivet, der man ellers må

bruke mye tid på å holde seg unna spor av den aktuelle matvare. (For
praktisk veiledning i kostprovokasjoner, se ref. 15).
Mistenkte reaksjoner på matvarer der alle undersøkelser er negative.
Alternativ diagnostikk.
Allergi, cøliaci og laktoseintoleranse er eksempler på reaksjoner som lar
seg påvise med objektive undersøkelser (evt først etter eliminasjons- og
provokasjonsforsøk!). Ved irritabel tarm påviser man kanskje ikke noe
sykelig ved undersøkelsene, men diagnosen kan likevel være sikker ut fra
totalbildet. I andre tilfeller er det ikke mulig å påvise en organisk diagnose, verken med tilgjengelige prøver eller ut fra noe kjent sykdomsbilde.
Noen medisinske og psykiatrisk/psykologiske tilstander har feilaktig blitt
tolket som forårsaket av mat.
Eksempler er hyperaktivitet, ADHD, diffuse plager som ofte kommer fra
ﬂere organer, for eksempel det såkalte candida-syndrom (diverse plager
som tilskrives en vanlig sopp som gir trøske, ”munnsopp” hos spedbarn).
Mange typer dietter er foreslått for disse tilstandene, men objektive undersøkelser har i de aller ﬂeste tilfellene ikke klart å påvise effekt. Det utelukker likevel ikke at enkelte pasienter kan ha nytte av eliminasjon av
visse kostprodukter. For eksempel er det undersøkelser som har vist at
hyperaktivitet hos visse barn reduseres ved eliminasjon av farge- og tilsetningsstoffer, mens andre undersøkelser ikke ﬁnner noen slik sammenheng. Uansett kan man ikke anbefale generelle diettrestriksjoner til store
pasientgrupper uten holdbare vitenskapelige data.
Pasienter som angir intoleranse mot mange substanser, inklusive matvarer, med symptomer fra ﬂere organer, hører ofte til den gruppen som tidligere ble kalt multiple chemical hypersensitivities. En ekspertgruppe innen
WHO har foreslått termen idiopatisk miljøintoleranse (idiopathic environmental intolerances) (16, 17). Kjell Aas har valgt å bruke termen miljøhemming (18). Begrepene omfatter ﬂere tilstander med liknende symptomatologi der blant annet mat, kjemikalier og elektromagnetiske krefter
(19) mistenkes som utløsende faktorer. Tilstanden idiopatisk miljøintoleranse eller miljøhemming er karakterisert ved at ﬂere ulike symptomer
melder seg gjentatte ganger, ved at den tilskrives miljøfaktorer som tåles
av de ﬂeste, og ved at den ikke kan forklares ut fra kjente medisinske eller
psykiatriske/psykologiske lidelser. Det er mulig at fremtidig forskning vil
kunne påvise organisk (kjemisk, biokjemisk, immunologisk) årsak hos
noen som har slike plager. Men både pasient og terapeut må være åpne
for at mekanismen kan ligge på det psykologiske plan og være villige til å
la dette fagområdet gå videre med undersøkelser og behandling. Det gjelder også om de psykologiske reaksjonene er sekundære til organiske
som man ikke evner å diagnostisere med nåværende kunnskap. Hvis
pasienten har mageplager og samtidig andre symptomer som trøtthet,
muskelsmerter o.a., er det all grunn til å vurdere om matvarer er årsaken
(6).
I det alternative miljøet gis gjerne klare svar på pasientens plager, ofte
etter undersøkelser som ikke holder vitenskapelige mål. Uten eller etter
unødvendige eller uvitenskapelige undersøkelser blir det som regel gitt
råd om dietter som kan være temmelig omfattende. Eliminasjon av melk
og hvete og reduksjon av sukker anbefales ofte. De som reagerer på en
eller ﬂere av disse matvarene får da hjelp, mens det store ﬂertallet ilegges
unødvendige restriksjoner.
Mange pasienter som mistenker eller føler seg helt sikre på at de reagerer på noe i maten, kan ha betydelige plager selv om alle objektive undersøkelser, inklusive dobbelt-blind-placebo-kontrollerte provokasjoner, er
negative. Det er viktig at disse pasientene, som kan være temmelig fortvilte, møtes med respekt og uten forutinntatte holdninger. Tilbud om tverrfaglig vurdering kan være eneste løsningen for å unngå at pasienten havner i en runddans i behandlingsapparatet. Enheter (”Allergisenter”) ved
universitetssykehusene der allergolog, ulike organspesialister og psykolog samarbeider i utredningen, er under utvikling.
Hvordan behandles overfølsomhet mot matvarer, og hva er prognosen?
Det ﬁnnes ingen medikamenter for å forebygge eller behandle - i betydningen helbrede - matoverfølsomhet, men som regel øker toleransen med
årene, og mange allergier forsvinner allerede i førskolealderen. Dette gjel-

11

der ikke for cøliaki og primær laktoseintoleranse som er livsvarig. Blant
barn med kumelkallergi har allergien forsvunnet hos 90 % før skolealder
og allerede ved toårsalder er 50-70 % blitt kvitt sin kumelkallergi.
De ﬂeste barn med matallergi vil etter hvert også tåle egg, soya og hvete,
mens allergi mot nøtter, peanøtter og ﬁsk som oftest vedvarer (nyere studier viser at omtrent 20 % av barn og ungdommer med peanøttallergi og
10 % av dem med allergi mot nøtter kan utvikle toleranse). Matallergier
som starter i voksen alder, har tendens til å vare.
Forebygging av matallergi består i å holde seg unna det som gir reaksjon,
og symptomene behandles når de oppstår. Mange tåler mindre mengder
av den aktuelle matvaren, mens andre - ved immunologiske reaksjoner
som allergi og cøliaki - vil kunne reagere på selv spormengder i selve
maten eller ved forurensning via kjøkkenredskaper (obs. gryter, vaffeljern,
skjærefjøler). Pasienter med alvorlig allergi må kjenne til egen toleransegrense, innholdet i det man spiser og mulige kryssreaksjoner. Samtidig
må man unngå unødvendig eliminasjon som i tillegg til sosiale ulemper og
nedsatt livskvalitet kan føre til feilernæring. Utilstrekkelig næringsinntak
hos barn kan påvirke vekt og lengdevekst og mental utvikling. Det kan
være helt nødvendig med hjelp av klinisk ernæringsfysiolog, blant annet
for å hindre kalkmangel der melk og melkeprodukter er tatt bort. Ved
hvete-rug-bygg-allergi tåles oftest havre. Ved eliminasjon av viktige kostfaktorer må oppfølging skje hos lege som må ta stilling til tidspunkt for å
introdusere matvaren.
De som har hatt allergisk sjokk (anafylaksi) mot mat må alltid undersøkes
nærmere, og mange må ha eget, skriftlig, behandlingsopplegg der adrenalin til intramuskulær injeksjon er det viktigste! (20). Vanlig allergimedisin
(antihistamin) kan hjelpe ved lettere reaksjoner. Kortisonbehandling kan
være aktuelt både i den akutte fasen og i tiden etter for å hindre ny reaksjon. ”Allergivaksinasjon”, spesiﬁkk immunterapi, der det gjennom munnslimhinnen eller ved injeksjon (subkutant eller direkte i lymfeknute) tilføres
gradvis økende mengder av allergener for å redusere immunresponsen
og derved øke toleransen (21), er enda på forsøksstadiet når det gjelder
matallergi. Pasienter med bjørkepollenallergi og reaksjon på matvarer
som kryssreagerer med bjørkepollen, kan oppnå økt toleranse for disse
matvarene ved spesiﬁkk immunterapi mot bjørkepollen.

Dette er de retningslinjer man kan gi ut fra dagens viten (13, 22).
Resultater av forskning som pågår der allergene matvarer innføres i de
første levemånedene, kan komme til å endre på dagens anbefalinger.
Når det gjelder dietetisk intervensjon etter 4 - 6 måneders alder for å forebygge allergier, ﬁnnes i dag ikke dokumentasjon for å kunne anbefale det.
Effekten av tilførsel av probiotika i forebyggende øyemed er fortsatt uavklart. Derimot er det ingen tvil om at både aktiv og passiv tobakksrøyking
er skadelig.
Avslutning
Det som er mat for noen, er gift for andre. Små mengder, selv spormengder, av visse matallergener kan hos disponerte individer gi alvorlig reaksjon, og da må man holde seg unna disse. Kostrestriksjoner kan også
være unødvendige, selvpålagte eller anbefalt av andre på bakgrunn av
prøver som ikke holder mål. Vær skeptisk til tilbudene på markedet, både
utredning og behandling. Unødvendig eliminasjon av kostfaktorer kan føre
til ernæringssvikt, i tillegg til at det ofte er tids- og kostnadskrevende.
Det må presiseres at det er like viktig å vite hva man reagerer på som å
vite hva man ikke reagerer på. For å få klarhet i det, vil det ofte være nødvendig med god diagnostikk, og det er legens oppgave. Deretter trenger
mange pasienter hjelp av klinisk ernæringsfysiolog for å få riktige kostråd.
Så blir oppgaven for alle som tilbereder og serverer maten å passe på at
den matoverfølsomme ikke får noe i seg som skader.
For alle som er nødt til å holde seg unna visse matvarer på grunn av plager og sykdom, er det likevel mangt som kan lette dagliglivet og gi matglede.
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Kan matvareallergi forebygges?
Det ﬁnnes ingen måte å forebygge eller helbrede matvareallergi når den
først har oppstått. Men kan matvareallergi forebygges før den bryter ut under graviditet, i ammeperioden, i første leveår eller senere?
Utstrakt forskning har til dels gitt motstridene resultater. De anbefalingene
som gis per i dag kan kort oppsummeres slik:
Ingen spesielle diettrestriksjoner under graviditet eller i ammeperioden
anbefales (annet enn det som mor eventuelt trenger for egen del). Kun
brystmelk anbefales i minst 4 måneder. Hvis barnet utvikler allergi i
ammeperioden og reagerer på det som mor spiser (vanligvis melk eller
egg), anbefales det at mor unngår den matvaren. Fast føde introduseres
fra 4 - 6 måneders alder mens ammingen fortsatt foregår (”under morsmelkparaply”). Det er ingen holdepunkter for at allergirisikoen øker dersom også potensielt allergifremkallende matvarer (eksempel: egg og ﬁsk)
introduseres tidlig. Det er heller ikke nødvendig å begrense inntaket av
matvarer som kan kryssreagere med de mest kjente matallergenene. Det
er heller ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å anbefale rutinemessig testing før introduksjon av sterke matallergener (slik som melk, egg og peanøtt) hos barn i høyrisikogruppen for allergiutvikling (høyrisiko betyr at det
er allergi hos begge foreldre eller en av foreldrene og ett søsken).
Pasienter med bjørkepollenallergi uten matoverfølsomhet trenger ikke å
unngå frukter som kryssreagerer med bjørk.
Hvis annen næring enn brystmelk må gis de første månedene, anbefales
et hydrolysert kumelkprodukt (fordi allergene proteiner er brutt ned).
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Kryssreaksjoner
Allergi mot ﬁsk og de andre typene sjømat forekommer ofte samtidig.
Samtidig forekomst av ﬁskeallergi på den ene siden og skalldyr- eller
skjellallergi på den andre synes likevel å skyldes uavhengige (parallelle)
allergier mot ﬁsk og mot de andre sjødyrene. Skalldyr- og skjellallergikere
skal derfor med forsiktighet kunne spise ﬁsk, men må være meget oppmerksom på muligheten for ”skjult” nærvær av allergener fra skalldyr og
skjell som nevnt ovenfor.

Stikkord: Matallergi. Matintoleranse. Matoverfølsomhet.

ALLERGI MOT SKJELL, SNEGLER OG BLEKKSPRUT
– GJENSIDIG KRYSSREAKSJON MED SKALLDYR
OG MIDD
Martinus Løvik, Avdeling for mat, vatn og kosmetikk, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, og Institutt for kreftforskning
og molekylærmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim.
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Ulike skalldyr (krabber, hummer, kreps og reker) har utstrakt grad av
kryssreaktivitet seg imellom testmessig, men også med skjell, snegler og
akkar og blekksprut. Dette skyldes bl.a. muskelproteinet tropomyosin som
er hovedallergenet i reke (der det er påvist også åtte andre allergener), og
som med forholdsvis små artsvariasjoner er hovedallergenet i de andre
krepsdyrene og i skjellene/sneglene/blekksprutene, og det ﬁnnes tropomyosin-lignende ”slektninger” også i bl.a. husstøvmidd. Det kan derfor forekomme klinisk betydningsfull kryssreaksjon mellom ulike skalldyr, og serologisk (testmessig) kryssreaksjon er meget vanlig. Det er imidlertid også
godt dokumentert at man kan være allergisk mot bare ett skalldyr og tilmed bare mot en art reker men ikke mot en annen art reker – ”allergi er
en individuell sykdom”!

”Sjømat” kan inndeles i tre grupper:
- ﬁsk
- skalldyr eller krepsdyr (krabber, hummer, kreps og reker)
- skjell/snegler/blekksprut (mollusker).

Noen skjell og muslinger har som nevnt en grad av serologisk kryssreaksjon mot ulike skalldyr, og også mot akkar og blekksprut. Kliniske kryssreaksjoner (kryssallergier) ser ut til å forekomme, selv om det ofte kan
være vanskelig å si hva som er kryssreaksjoner og hva som er parallelle
allergier.

I praksis vil man ofte bli eksponert for allergener fra to eller tre av de nevnte gruppene samtidig, og ikke bare i salater og lignende. Sauser og sup-

Middallergi som jo er ganske vanlig i Norge, gir serologisk kryssreaksjon
ikke bare med skalldyr slik vi har nevnt, men også med skjell, akkar og
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blekksprut, og med snegler. Allergi mot vingårdssnegler er ikke uvanlig
ved middallergi. Den kliniske kryssreaksjonen mellom midd og snegler
gjelder begge veier, uansett hva som er primærallergien.
Referansekode i ‘Helserådet’: ERN 2012 – 20
Stikkord: Skalldyrallergi. Middallergi. Skjell. Snegler. Blekksprut.

GENMODIFISERT MAT – ER DET EIN ALLERGIRISIKO?
Martinus Løvik, Avdeling for mat, vatn og kosmetikk, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, og Institutt for kreftforskning
og molekylærmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim.
martinus.lovik@fhi.no
Mat laga av genmodiﬁserte planter er i Noreg og mange andre land i
Europa eit svært kontroversielt tema (Fig. 1). I Noreg vert det ikkje dyrka
genmodiﬁserte planter eller importert eller omsett genmodiﬁsert mat, ut
over ei grense for akseptabel kontaminasjon på 1%. I mange andre land
derimot, til dømes USA, Brasil, Argentina og Spania, utgjer genmodiﬁsert
mais og soya ein betydeleg del av avlinga. Vi må derfor rekne med at mye
av maten som vi et i desse landa inneheld genmodiﬁsert materiale, spesielt soya og mais. Vi blir derfor alle eksponerte, iallfall periodevis.

ein brukt induksjon av tilfeldige mutasjonar med kjemiske middel eller
radioaktiv stråling og deretter seleksjon og krysning, og noen viktige artar
i dagens matproduksjon er framstilt på denne måten. Dagens ”genmodiﬁsering” nyttar moderne bioteknologi til å ’transplantere’ inn i plantene
gener frå heilt andre artar som dei ikkje naturleg kunne krysse seg med,
til dømes bakteriar. Ein kan og bruke genteknologien til å ”skru av” gener
som kodar for molekyl ein ikkje ønskjer, til dømes allergen. Inntrykket er
at det som mange oppfattar som kontroversielt, særleg er å ﬂytte gener
mellom artar som ikkje naturleg kunne krysse seg, medan det er lettare å
akseptere ﬂytting av gener innan same art og det å inaktivere gener.
Det er ulike grunnar til at ein genmodiﬁserer planter (og dyr og insekt).
Mest kjent er nok at ein set inn gen som gjer at dei tåler sprøytemiddel
(spesielt RoundUp – ”RoundUp Ready” soyabønner (1996), mais, raps,
alfalfa, bomull og sukkerbete), slik at ein fritt kan sprøyte mot ugras. Ein
annan vanleg modiﬁkasjon er å sette inn gen som er giftige for skadeinsekt men som er ufarlege for dyr og menneske (Cry-protein, Bt-toksin),
slik at planta sjøl forsvarar seg mot insektangrep uten sprøyting. Elles kan
ein endre vitamin- eller feittsyreinnhaldet, eller stivelsesinnhaldet. Ein kan
også redusere eller fjerne allergen (hypoallergen ris, hypoallergene kattar), eller ein kan sette inn gen som påverkar tåleevnen for saltinnhald i
jorda eller kulde – grensa vert berre sett av fantasien og kva in trur kan
vere økonomisk bærekraftig. Noen gongar set ein inn mange gen og lagar
såkalla ’stacks’ som gir planta for eksempel fem nye eigenskapar på ein
gong.
Statistisk er det ikkje stor risiko for at eit ’nytt’ protein i ein genmodiﬁsert
plante skal vere eit matallergen: av størrelsesorden hundre tusen protein
i plantar er 200-300 rapportert å vere allergene, men for dei aller ﬂeste av
desse er det svært sjeldan at dei er årsak til allergi (eitt eller noen få tilfelle rapportert i den internasjonale vitskapelege litteraturen). Åtte matvarer er årsak til om lag 90% av all klassisk (IgE-mediert) matallergi: tre-nøtter og peanøtter, ﬁsk og skalldyr, mjølk og egg, soya og hvete. I dei ﬂeste av desse er det eitt eller noen få allergene protein som er dominerande.
Teoretisk kan ein tenkje seg at genmodiﬁsering kunne gjere planter (og
dyr og mikroorganismer) meir allergiframkallande på ﬁre måtar:

(Frå Nationen- demonstrasjon mot GMO)
Genmodiﬁsert mat (GMO) er kontroversiell i folks oppfatning av tre grunnar: 1) det økologiske aspektet 2) det sosio-økonomiske aspektet og 3)
det helsemessige aspektet. Når det gjeld det helsemessige, er det sterkt
fokus på allergi. I tillegg kjem sekundære effekter, særleg auka bruk av
plantevernmiddel ved dyrking av visse genmodiﬁserte planter.
Både i folks oppfatning, i media, og i regelverket er det spesielt sterkt
fokus på allergi i høve til GMO. I utlandet er det ikkje uvanleg at matvarer
er merka som GMO-fri (Fig. 2). Biologisk sett er det likevel ikkje noe spesielt med genmodiﬁsert mat i høve til allergi, og vi kjenner ingen tilfelle der
genmodiﬁsert mat har vore årsak til allergi på grunn av dei overførte genene. Genmodiﬁserte organismer, til no i hovedsak planter, går gjennom ein
svært streng sikkerheitskontroll før dei vert tillatne tekne i bruk på den
kommersielle marknaden. Vi vil nedanfor gje ei kort oversikt over dei allergiproblema ein teoretisk kunne tenkje seg kan oppstå ved genmodiﬁsering, og det kontrollsystemet ein i dag nyttar for å prøve å sikre seg at det
ikkje ligg føre nokon (ekstra) allergirisiko. Planter som i utgangspunktet er
allergene, som soya, vil jo i prinsippet vere like allergene som før etter at
dei er genmodiﬁserte.
”Genmodiﬁsering” er eigentleg ikkje noko nytt, det er dei moderne bioteknologiske metodane og dei molegheitene dei gir som er nye. Frå gamalt
av har vi foredla planter (og dyr) med selektiv dyrking og krysning av individ med dei eigenskapane ein ville ta vare på og forsterke. I nyare tid har
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1) Ved overføring av gen som kodar for allergen frå andre organismer.
Dette vil sjølsagt kunne skje dersom ein ikkje veit at dei overførte
gena kodar for eit allergen, eller (mindre sannsynleg med moderne
bioteknologi) har så lite kontroll på teknikken at gen som kodar for
allergen vert med som ’blindpassasjerar’. Det klassiske dømet her
er då ein på 1990-talet ville gjere soya betre egna som kyllingfor ved
å auke innhaldet av svovelhaldige aminosyrer, og overførte gen frå
paranøtt til soya som koda for eit protein som var rikt på svovelhaldige aminosyrer. Det viste seg at proteinet som det overførte genet
koda for, var det kraftige hovedallergenet i paranøtt (Brazil nut). Den
’gentransplanterte’ soyalinja viste seg å binde IgE frå paranøtt-allergikarar og å gje posistiv hudtest (prikktest) hos paranøtt-allergiske
menneske. Nordlee og medarbeidarar publiserte dette i 1997. Den
nye soyalinja vart derfor aldri teken i bruk. Alt etter kva ståstad ein
har, er dette eit døme på kor gale det kan gå, eller på at til og med
det ’primitive’ sikkerheitsopplegget ein hadde midt på 90-talet, effektivt avdekka problemet og hindra at ein GMO med eit nytt allergen
kom på marknaden.
2) Ved at reguleringsmekanismer i planta der ein set inn det transplanterte genet vert forstyrra. Planter produserer allergene protein i ulike
mengder. Mange viktige allergen ﬁnst i høg konsentrasjon, og om
mengda vert til dømes dobla, vil det neppe vere særleg dramatisk.
Dei som veit dei er allergiske, vil uansett passe seg for den aktuelle
maten. Ei dobling av allergenmengda vil venteleg ikkje ha dramatisk
effekt på reaksjonsstyrken, slik at allergikarar som veit at dei tåler
små mengder, berre vil ha moderat auka risiko. Verre ville det vere
om allergen som ﬁnst i veldig små mengder eller ikkje er uttrykte på
proteinnivå i det heile tatt, brått skulle verte produserte i store
mengder på grunn av skipling av genreguleringa.
3) Ved at heilt nye allergen vert danna i den genmodiﬁserte planten.
Ein kunne hypotetisk tenkje seg at forandra eller heilt nye allergene
protein kunne verte danna på grunn av tilfeldige ting som kunne skje
under innsettinga av det nye genet. Vi har ingen døme på dette frå
det verkelege livet.

4) Ved at kjente protein vert forandra slik at dei vert allergene. Dette
ﬁnst det eitt døme på i litteraturen – eit enzym overført frå bønne til
ert ﬁkk endra glycosylering (sukkergrupper kobla til proteinet).
Biologisk er dette forståeleg – glycosylering kan lett endrast, og kan
påvirke IgE-bindinga til det komplette molekylet. Når det er sagt, så
ﬁnst det svært få døme på at karbohydrat-determinantar har klinisk
betydning – som oftast skaper dei berre falsk positive testar fordi dei
bind IgE utan å trigge klinisk reaksjon. Som regel er det likevel stor
variasjon i glycosyleringa av planteprotein, og noen vil hevde at det
ein såg med bønne-enzymet, berre er å få inn enda ein ny variant i
tillegg til alle dei andre variantane ein har frå før, og at det derfor ha
lita betydning. Men i enkelte tilfelle, som for noen monoklonale anti
stoff brukt i behandling av sjukdom og ved noen tilfelle av allergi mot
raudt kjøt, kan karbohydrat-determinantar gje alvorleg klinisk reaksjon.

til sosio-økonomiske tilhøve (skal store bioteknologiﬁrma ’eige’ matproduksjonen?), økologiske problemstillingar (kan dei genmodiﬁserte plantene bli ville, kan dei overførte gena spre seg til andre planter og organismer), og helserisiko, særleg då allergi. Vi har her gitt eit oversyn avgrensa til allergiproblematikken, og konkluderer med at risikoen ser ut til å vere
liten med omsyn til at genmodiﬁsert mat skal kunne gi meir eller ny allergi.
Referansekode i ‘Helserådet’: ERN 2012 – 17
Stikkord: Genmodiﬁkasjon

NY MAT, NYE ALLERGIAR
Martinus Løvik, Avdeling for mat, vatn og kosmetikk, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, og Institutt for kreftforskning
og molekylærmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim.
martinus.lovik@fhi.no
Matallergi er eit dynamisk fenomen. Ikkje berre kjem og går allergi mot
ulike matvarer i løpet av livet hos det enkelte individ, men også på befolkningsnivå skjer det endringar med omsyn til kva som er viktige allergen.
Derfor er det viktig å ha overvakingssystem som Matallergiregisteret, og
derfor er det nødvendig å revidere regelverket med omsyn til merking av
allergen etter som tida går.
Det er truleg ﬂeire grunnar til at det på befolkningsnivå skjer endringar i
allergen-repertoaret for matallergi. Matvanane og bruken av ulike matvarer endrar seg betydeleg over tid. Eksponeringa for noen miljøfaktorar vil
også endre seg, slik som eksponeringa for ulike pollen.Dette vil igjen ha
betydning både for utvikling av kryssallergiar og for utvikling av toleranse.

Pakninger med ’Gen-fri’/GMO-fri mat (pizza).
Kontrolltiltak for nye genmodiﬁserte planter
Før godkjenning av nye genmodiﬁserte planter, går dei gjennom omfattande kontrollar fokusert mot tre hovedområde: det molekylærbiologiske,
det agronomiske/økologiske, og det ernæringsmessige/helsemessige. Vi
skal her berre nemne hovedpunkta i kontrollen med omsyn til allergi: 1)
har organismen genet er henta frå, allergene eigenskapar? Risikoen er
rekna som større om donorplanten er allergen 2) computer-analyse av dei
nye molekyla som er overførte – liknar dei på kjente allergen? Denne analysen baserer seg i dag på aminosyresekvens, men etter kvart kjem også
tre-dimensjonal struktur inn 3) nedbryting med pepsin i kunstig magesyre
– dei ﬂeste (men ikkje alle) matallergen er resistente mot slik nedbryting,
slik at rask nedbryting sterkt reduserer sjansane for at det overførte proteinet er eit allergen 4) avhengig av resultata framanfor, screening med
serum frå allergikarar med relevant allergi for å undersøke IgE-binding. I
tillegg skal ein vurdere om noko kan tyde på at det overførte proteinet har
adjuvans-effekt, det vil seie kunne ha forsterkarverknad på immunresponsen mot andre allergen, slik det er vist at mellom anna noen bakterielle toksin kan ha.
Andre testar kan gjerast, og nye teknikkar er på full fart inn, slik som massespektrometriske analyser. Ingen dyremodellar er validerte i høve til
regelverket for matallergi, men kan nyttast som tilleggsundersøkingar. I
tillegg til å studere det genet ein har overført og det proteinet som det
kodar for, vert det også lagt vekt på å studere allergenisiteten til ’heile
planta’, for å sjå om det har skjedd utilsikta oppregulering av gen som kan
kode for allergene protein. Analyse av sammensetninga av heile planta er
derfor viktig, og ein måler innhaldet av ei rekkje kjente toksin som kan
vere aktuelle (til dømes potet har potensiale til å produsere toksin) og ei
lang rekkje makro- og mikronæringsstoff. Dyrkingsforsøk av den genmodiﬁserta planta saman med ﬂeire ulike ikkje-genmodiﬁserte kontrollplanter
og deretter analyse av plantene har ein sentral plass i risikovurderinga.

Ein del endringar i matvanane og i matallergirepertoaret vil vere langsame og det vil ta mange år før endringane vert merkbare. Eit døme på dette
kan vere ﬁskeallergi. Det er haldepunkt for at ﬁskeallergi var ein vanleg
matallergi til dømes på seksti-talet, medan ﬁskeallergi i dag ser ut til å
vere mye mindre allminneleg. Det kan og verke som allergi mot laks er
blitt vanlegare enn allergi mot torsk, om ein skal basere seg på serologiske testresultat i Matallergiregisteret. Dette kan spegle att endringar i det
norske kosthaldet.
Noen allergen har imidlertid kome inn på scenen mye raskare og har til
dels fått stor oppmerksomheit, iallfall i fagmiljøet. Vi kan dele desse inn i
tre kategoriar:
1) ’Gamle’ allergen som vert (gjen-)oppdaga som allergen av betydning. Til denne kategorien høyrer raudt kjøt, sennep og ﬁskeparasitten Anisakis.
2) Reelt nye allergen i mat som vi har fått dei seinare åra på grunn av
internasjonal handel: kiwifrukt, lupin, bukkhornskløver, nangai-nøtter
og natto (fermentert soya)
3) Nye allergen (eller iallfall allergene determinantar i proteina) på
grunn av nye framstillingsteknikkar: hvetehydrolysat, og kanskje
noen andre hydrolysat (protein i visse kvite geitostar)
Dessutan blir genmodiﬁsert (gentransplantert) mat ofte kobla til allergiproblematikk i folks oppfatning, utan at ein enno har sett reelle allergiar på
grunn av genmodiﬁsert mat. Det er likevel viktig å ha eit overvakingssystem på plass.
Det er verdt å merke seg at dei ’nye’ allergena sjeldan er heilt ’nye’ – dei
ﬂeste nye allergene matvarene gir allergi på grunn av kryssreaksjon med
allereie kjente allergen i maten vår. I tillegg har så dei nye matvarene sine
’private’ og derfor heilt ’nye’ allergen. Kiwi er eit døme på dette.
Vi skal nedanfor kort gi noen eksempel på ’nye’ allergen frå kvar av dei tre
hovedgruppene ovanfor.

Konklusjon
Genmodiﬁsert mat er særleg i ein del europeiske land, mellom anna
Noreg, rekna som kontroversielt. Hovedproblema folk ser, er med omsyn

’Klassiske’ allergen med ny aktualitet
Her er kjøtt eit godt eksempel. Ei av dei klassiske anekdotane i allergien
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si historie er om ein romersk soldat som steikte kjøt på bålet, sette tennene i steika og døydde etter å ha fått sterke symptom på anafylaktisk
reaksjon. I matallergiregisteret har vi sett noen få tilfelle av allergi mot
raudt kjøtt (sau, storefe, svin).
Aktualiteten kjem av at noen stader har det vore rapportert påfallande
mange reaksjonar mot kjøt, mellom anna i Sverige, og noen av desse
reaksjonane har hatt litt atypisk klinikk, ved at dei har kome nokre få timar
etter matinntaket (noe ein elles kan sjå ved anstrengelsesutløyst matallergisk reaksjon) i staden for i løpet av den første halvtimen. Allergenet
ved ein del av reaksjonane har også vist seg å vere spesielt, ved at det er
ein karbohydrat-determinant. Karbohydratdeterminantar gir oftast berre
utslag ved serologisk testing og ikkje kliniske symptom, altså ’falsk positive’ testreaksjonar i forhold til klinikken.
Allergi mot raudt kjøt er ikkje av dei vanlegaste allergiane – 3% av matallergitilfella i ein studie – og slik allergi har ofte årsaka si i reaksjon mot
albumin eller gammaglobulin. Mjølke-allergikarar reagerer til dømes i ein
del tilfelle (20% i ein studie) også mot kjøt. Ein ser kjøt-allergi vanlegast
mot raudt kjøt frå okse, gris, kanin og sau, men dette er avhengig av lokale matvanar. Det er rapportert allergi mot kjøt frå til dømes kenguru, sel og
kval, og også mot kjøt frå fjørfe slik som kylling og kalkun. I
Matallergiregisteret har vi også hatt eit tilfelle av allergi mot rypekjøt. Ved
allergi mot pattedyrkjøt er det vanlegvis ikkje kryssreaksjon mot fjørfekjøt,
eller omvendt.
”Storyen” om den nyoppdaga typen kjøttallergi er at det i 2008 vart publisert ein artikkel i New England Journal of Medicine om anafylaktiske reaksjonar mot eit monoklonalt antistoff brukt i terapien, og det viste seg så at
årsaka til reaksjonane var IgE-antistoff mot ei sukkergruppe på det glycosylerte antistoffet, galaktose-α-1,3-galaktose (α-gal). Svært mange protein er jo glykosylerte. Den spesielle sukkergruppa ﬁnst på pattedyrkjøt
utanom mennesket.
I 2009 vart det så publisert at allergi mot raudt kjøt kunne ha same årsak
– IgE mot α-gal. Noen stader i USA vart det funne ei opphopning av tilfelle av kjøt-allergi på grunn av reaksjon mot denne karbohydrat-determinanten. Så viste seg at det var ein samanheng mellom det å ha vorte bitt
av ein art ﬂått og denne spesielle kjøtallergien, og dette er også rapportert frå Australia. Vi veit ikkje korleis dette er i Noreg. Nyleg er det og rapportert at allergi mot gelatin frå dyr iallfall i noen tilfelle har si årsak i reaksjon mot α-gal i gelatinen. Gelatin-allergi kan ha ein viss samanheng med
tidlegare vaksinasjon. Endeleg skuldast ein del tilfelle av katteallergi ein
reaksjon mot α-gal på protein frå katten, og dette kan forklare eit spesielt
allergisyndrom – ’Porc et chat syndrome’ – allergi mot katt og svinekjøt.
Oppsummert: allergi mot kjøt på grunn av reaksjon mot α-gal er uvanleg
på minst tre måtar. Det eine er at den sterke kliniske reaksjonen kjem på
grunn av reaksjon mot eit kabohydrat i staden for eit protein. Det andre er
klinikken, det at reaksjonen kan komme så seint som etter 3 – 6 timar, noe
vi ikkje har forklaring på. Det tredje er samanhengen med ﬂåttbitt, som vi
heller ikkje kjenner den biologiske mekanismen for. Allergi mot raudt kjøt
er slik ein gamal allergi, men har noen gonger nyoppdaga årsaker.

som eit resultat av internasjonal handel og globalisering, men har kome
inn tidlegare og mye meir gradvis enn til dømes kiwi.
Lupin brukt som snack på bardisken eller male til mjøl og brukt i bakverk
og annan mjølmat som butterdeig er eit ’nyoppdaga’ gammalt allergen i
landa rundt Middelhavet, men eit nytt ’moderne’ allergen i Norge. Lupin er
omtala i ein separat artikkel i dette bladet. Bokhvete som tradisjonelt er
mye brukt i Aust- og Sentral-Europa, kan og gi sterk allergi og er brukt i
aukande grad både som ’mote-mat’ (til dømes små pannekaker, ’bliny’
som eigentleg skal lagast av bokhvete) og som erstatning for glutenhaldige kornslag for menneske med glutenintoleranse.
Eit døme på eit verkeleg ’globaliserings-allergen’ er natto, laga av soyabønner fermentert med Bacillus subtilis. Natto-allergi er ikkje vanleg i
Europa, enno iallfall, men med den populartiteten soya-produkt har hos
noen grupper, må vi rekne med at den kan komme. Natto-allergi kan gi
alvorlege reaksjonar, og det spesielle er at den liknar α-gal-allergien mot
raudt kjøt ved at den manglar den tidlege straksreaksjonen slik at reaksjonen kjem etter noen timar.
Nye framstillingsmåtar av mat
Nye allergen på grunn av ny teknikk som påverkar proteinstrukturen, er
det berre få døme på. Dei er likevel viktige, ikkje berre fordi dei kan gi sterke allergi-reaksjonar, men også fordi dei dukka opp heilt uventa og slik
illustrerer ein risiko ved moderne matframstilling – at det kan skje uforutsette ting.
Det beste eksemplet på eit ’prosessframstilt’ allergen er modiﬁsert protein
frå korn, speiﬁkt kveite (hydrolysert kveiteprotein, HWP). Slik allergi var
først dokumentert i Frankrike i 2003, men var sett på meir som ein kuriositet. Så fekk ﬂeire pasientar i Danmark anafylaktiske reaksjonar som
kunne førast attende til eit produkt som heitte Meripro 711, brukt som
emulgator i ei rekkje matvarer over heile Europa – ein kunne ﬁnne det i alt
frå brød til cappuchino. Allergenet er nytt, i den forstand at ein behøver
ikkje vere allergisk mot kveitemjøl for å ha denne allergien. Det molekylære grunnlaget for at hydrolysert kveiteprotein får nye eigenskapar som
allergen er noe usikkert, men det er interessant at noe som kan synest
vere ein parallell, er rapportert for visse typer kvit geitost. Utan nødvendigvis å vere allergiske mot geitemjølk eller kumjølk, reagerer noen individ allergisk mot eit nytt allergen som tydelegvis er eit resultat av hydrolyse av protein i geitemjølka.
Når det gjeld kveitehydrolysatet, er det noen som meiner at sensibiliseringa (immuniseringa) kan ha skjedd gjennom huda, ved bruk av kosmetiske produkt som inneheld hydrolyserte protein. I alle fall er auka bruk av
kosmetiske produkt som er tilsett ulike allergene protein noe vi er blitt meir
merksame på som ei mogleg årsak til matallergi.
Nye allergen som dukkar oppbokstaveleg tala som troll av eske, er det
ikkje lett å sikre seg mot når ein går inn i det ukjente med nye framstillingsmetodar!

Dei andre ’gamle’ men nyoppdaga allergena som vi nemnte, sennep og
ﬁskeparasitten anisakis (kveis), ser ut til å vere viktige i noen land, men
ha lita betydning i Norge, sjøl om vi har fått melding om eit par tilfelle av
alvorleg sennepsallergi hos vaksne.
Globalisering og nye ’internasjonale’ allergen
Når det gjeld nye allergen på grunn av internasjonal handel og globalisering, er det vanskeleg å komme utanom kiwi, som både har ’nye’ allergen
og såkalla pan- allergen som kryssreagerer breitt med andre planter, slik
som bjørkepollen. Kiwi (”kinesisk stikkelsbær”) kom frå Kina til New
Zealand og deretter California, og eit tiår eller så etter introduksjonen vart
ein merksam på kiwi-allergi som eit nytt allergiproblem. Deretter inntok
kiwien fruktdiskane i Europa, og har slik som i California etablert seg som
eit viktig allergen. Vi kan spørje om vi ville tatt kiwien i bruk om vi hadde
visst om allergiproblemet på førehand?
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Figur 1. Prikktestreaksjonar mot
raudt kjøt, men ikkje mot kjøt frå
fjørfe. (Commins SP et al., JACI
2009; 123:426-433)

DET ER IKKE ALLERGI ALT SOM ROMLER! MEN HVA
ER DET DA?
Arnold Berstad og Jørgen Valeur
Unger-Vetlesens Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo
Irritabel tarm-syndrom (IBS) forekommer hos 10-20 % av befolkningen, og
de ﬂeste med slike plager angir intoleranse for mat: Oftest er det brød,
melk og enkelte typer bær, grønnsaker og frukter det klages over. IgEmediert allergi er ikke årsaken til IBS, men mange av pasientene har allergier: En ny norsk studie fant indikasjoner på atopisk sykdom hos hele 62
prosent av pasientene (1). Det er derfor forståelig at pasientene spør om
det kan være allergi – og forventer en adekvat undersøkelse med tanke
på dette. Siden en vesentlig del av plagene kommer fra magen, blir pasientene også oftest grundig undersøkt gastroenterologisk. Men igjen er
resultatet magert: Som regel er det intet patologisk å ﬁnne ved vanlige
undersøkelser og ingen av de vanlige magemedisinene har noen effekt.
Selv om atopisk sykdom påvises, hjelper kosteliminasjon og vanlig antiallergisk medikasjon lite. En viss effekt av mastcellestabilisatorer, - som
kromoglykat og ketotifen, er vist, men disse medikamentene er upraktiske i bruk og har trolig effekt kun i en undergruppe av pasientene (2;3).
Psykologiske mekanismer?
I tillegg til IBS og matoverfølsomhet har pasientene ofte betydelig systemisk komorbiditet, først og fremst i form av muskel-skjelettsmerter (ofte
ﬁbromyalgi) og kronisk fatigue (ofte kronisk utmattelsessyndrom). Det er
også typisk at når de presenterer en rekke symptomer fra ﬂere organsystemer uten at noe patologisk kan ﬁnnes, får de raskt høre at det mest
sannsynlig er psykologisk betinget. Det gjør pasientene fortvilet, for de har
som regel ikke følelse av at det er slik det henger sammen. Nyere undersøkelser støtter pasientens oppfatning: Som også vist av andre fant vi at
pasientene hadde unormalt mye angst og økt følsomhet (4), om lag som
vi tidligere fant hos pasienter med magesår. Men vi vet hvordan det gikk;
når magesårpasientene ﬁkk fjernet bakterien Helicobacter pylori, forsvant
også de psykologiske problemene (5). En vanlig oppfatning er at multiple
uforklarte somatiske plager er stressrelaterte. Det kunne vi ikke bekrefte
(6). Bortsett fra moderate kostendringer, har pasientene også normal livsstil, og graden av psykopatologi predikerte ikke grad av somatiske plager
(7;8). I en ikke-publisert studie kunne vi vise at forventninger om plager
etter inntak av mat var korrelert til grad av plager. Noen har kalt dette
”symptomspesiﬁkk” angst og gradert det som VSI (visceral sensitivity
index) (9). Vi tror imidlertid at det ikke har noe med angst å gjøre. –
Pasientenes forventninger om plager etter visse typer mat er som regel
rasjonelle og basert på årelang erfaring.
Komorbiditet
I en ny studie undersøkte vi fortløpende pasienter med matoverfølsomhet
og kroniske mageplager henvist til Lovisenberg Diakonale Sykehus (10).
Åttiﬁre pasienter inngikk i studien og ble undersøkt ved hjelp av internasjonalt validerte skjemaer for IBS, muskel-skjelettsmerter og fatigue.
Gjennomsnittlig alder var 37 år (18-77 år), og det var 68 prosent kvinner.
Alle unntatt én ﬁkk diagnosen IBS, hos 58 prosent gradert som alvorlig.
Ekstra-intestinale symptomer i form av muskel-skjelettsmerter og kronisk
fatigue ble diagnostisert hos henholdsvis 71 prosent og 85 prosent (10).
Graden av slike systemiske problemer varierte betydelig. Mange hadde
alvorlige ledd- og/eller tretthetssymptomer og var langtidssykmeldte.
Siden dette var en poliklinisk studie, var ingen av pasientene sengeliggende på undersøkelsestidspunktet, men ﬂere kunne fortelle at de hadde
vært det tidligere. Vi ﬁkk et sterkt inntrykk av at symptomkomplekset
henger sammen og at det kan ha med maten å gjøre (Figur 1). Ofte
begynte det med mageproblemer, ikke sjelden (hos om lag 30 prosent)
som vedvarende plager etter en gastroenteritt eller en kur med antibiotika. Det typiske var at de ekstra-intestinale symptomene kom til etter hvert,
gjerne ﬂere år senere. Om pasientene hadde mest diaré eller forstoppelse, var helt uten betydning for utviklingen av de ekstra-intestinale
symptomene. Tjueseks prosent av pasientene hadde tegn til fettmalabsorbsjon, men på tross av det - og at pasientene tålte dårlig forskjellig
typer mat, var vekten påfallende høy. Kroppsmasseindeks (BMI) var
gjennomsnittlig 23.5 kg/m2 (15.6-36.7, normalt < 35.0), også den uavhengig av om pasientene hadde mest diaré eller forstoppelse. Samtidig
malabsorbsjon og høy BMI høres ut som et paradoks: - Årsaken er ukjent
og bør utforskes videre.

Forklaringsmodeller
Hvordan kan multiple symptomer fra ﬂere organsystemer forklares hvis de
ikke skyldes sentral (psykologisk) aktivering? Det kan ingen svare på,
men der er mange muligheter. Magesymptomene (IBS) mener vi har med
tarmbakterienes fermentering av karbohydrater å gjøre. I en rekke studier har vi kunnet vise at inntak av laktulose, et ikke-absorberbart, men fermenterbart karbohydrat, kan reprodusere magesymptomene (11), og
eksperimentelle studier hos både dyr og mennesker tyder på at slike karbohydratinduserte symptomer er relatert til fermentering og produksjon av
gass og korte fettsyrer i tarmen (12-14). Interessant nok gir slik provokasjon ikke kun magesymptomer, men også systemiske symptomer, for
eksempel frysninger hos mange av pasientene (10;13-15). I dyreforsøk er
det vist økt angst og aggresjon assosiert med økt konsentrasjon av melkesyre og andre korte fettsyrer i kolon (16). Vi har også observert påfallende angst og aggresjon etter laktulose hos pasienter. Dessuten viser en
rekke studier tegn til systemisk immunaktivering som involverer tarmens
mastceller og B-lymfocytter (17;18). De nevnte frysningene etter laktulose likner besnærende på det pollenallergikere opplever som ”høyfeber”
(”hay fever”), og ﬂere pasienter har målt lett temperaturøkning etter inntak
av karbohydrater de ikke tåler. Mange mistenker at immunaktiveringen
skyldes såkalt ”lekk tarm” (”leaky gut”), der antigener slippes inn i kroppen
gjennom en svekket slimhinnebarriere. Flere studier viser at disse pasientene som gruppe har økt tarmpermeabilitet, men resultatene er usikre
(1). En annen mulig årsak til systemiske symptomer enn immunaktivering
og fermentering i tarmen er unormal bakterievekst med produksjon og lekkasje av enterotoksiner til blodet (19). Toksiner, som lipopolysakkarid fra
gram negative bakterier og metylglyoksal, er i søkelyset (20). Slike enterotoksiner kan også være en link til det vektproblemet som en del av pasientene har. Forstyrrelser i likevekten innen tarmens mikrober (dysbiose)
som mulig årsak til de nevnte problemene er derfor et varmt forskningsområde for tiden.
Behandling
Behandlingen av den nevnte triaden (IBS, ﬁbromyalgi og kronisk fatigue)
er empirisk så lenge årsaken er ukjent. Nyere studier viser at eliminasjon
av tungt fordøyelige, men fermenterbare karbohydrater har effekt, i alle
fall på tarmsymptomene (21). Gluten er også tungt fordøyelig. Etter normal fordøyelse gjenstår det ufordøyelige fragmenter av glutenmolekylet
(resistente peptider) som må fermenteres før de kan nyttiggjøres. Det er
kanskje derfor mange av pasientene er ”glutenintolerante uten cøliaki” og
har nytte av glutenfattig kost (22). Havre inneholder ikke gluten, men karbohydrater som tåles godt av de ﬂeste. Havregrynsgrøt blir derfor ofte
grunnkosten hos disse pasientene. På Lovisenberg Diakonale Sykehus
bygger vi nå opp en bred, pasientnær utforsking av patogenetiske mekanismer og mulige behandlinger for denne store, men neglisjerte pasientgruppen.

Figur 1 ”Komorbiditetstriade” hos pasienter med selvrapportert, uforklart
matoverfølsomhet.
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PÅVISNING AV MATALLERGI I ALLMENNPRAKSIS
- Generelt om magesmerter og straksallergi –
Nina Lindstad, spesialist i allmennmedisin
Innledning
Innledningsvis vil denne artikkelen gis en oversikt over hvordan fastleger
tenker når pasienter kommer med fordøyelsesplager på kontoret, og hvordan vi håndterer pasienter som selv mistenker at plagene skyldes ”noe i
maten”.
Første del inneholder oversikt over hvordan ulike magesmerter kan te
seg. Vi allmennleger må alltid tenke differensialdiagnostikk.
Deretter gis en oversikt over hvilke metoder, eller diagnostiske verktøy vi
kan bruke for å skille ulike sykdommer i fordøyelsesorganer.
En del begreper i allergologien blir så forklart.
Allergologiske tester har sine begrensninger når det gjelder å kunne stille
diagnosen sikker allergi, og det nevnes litt om hvorfor testresultatene må
tolkes varsomt og med kunnskap. Dette for at ikke unødvendig mange
pasienter settes på dietter.
Pasientens alder er viktig for hvordan vi går fram. Rene matallergier og
førstegangs påvisning av slike gjøres sjeldnere jo eldre pasienten er. De
yngste pasientene, og de med betydelige plager vil vi ofte henvise videre
til spesialisthelsetjenesten. Likeledes henviser vi pasienter som har prøver som ikke rimer med sykehistorie og klinikk. Prikktester og provokasjonstester kan best gjøres av allergologer. Disse innehar bedre kompetanse og har ofte bedre tid til å utdype anamnese og gi riktige råd om kosthold og behandling.
Sykehistorien
Vi må i sykehistorien ( anamnesen) skille mellom akutt oppståtte plager,
og om symptomer gradvis har øket i intensitet. Noen mageproblemer kan
ha vært stabilt plagsomme over lang tid, mens noen fordøyelsesvansker
kan komme sporadisk.
Anamnesen er altså kanskje det viktigste verktøyet vårt. God språkforståelse, evne til å lytte på pasienten, og riktig spørsmålstilling om smerter,
avføringsvaner og kosthold er avgjørende. Vi fastleger må først av alt utelukke ondartet eller annen alvorlig sykdom som kan bli livstruende om den
ikke oppdages i tide.
Grov klassiﬁsering av fordøyelsesplager
Svulster gir ofte plager som langsomt øker på. Vekttap, nattesvette, synkende blodprosent og slitenhet kan være typisk.
Betennelser ( for eksempel blindtarmbetennelse eller lymfeknutebetennelse ) gir ofte smerter som øker raskt på over få dager eller uker, og feber
er vanlig.
Inﬂammatoriske tarmlidelser, som Morbus Chrohn og ulcerøs colitt kan
også opptre sporadisk, og forverrelser kan opptre særlig ved underbehandling med medisiner.
Funksjonelle tarmlidelser er en uklar diagnose, og årsaker er også uklare.
Stress, stillesitting, samt endret døgn- og kostholdsrytme kan ofte gi
mageproblemer. Slike mageproblemer er kanskje det vi ser hyppigst i allmennpraksis. Sunnhetsbølger” med altfor mye ﬁber og grøntfôr kan gi
mageknip og luftsmerter. ”Junkfood” i store mengder uten sunne småmåltider innimellom kan gi forstoppelse, vektøkning og magesmerter.
Mageknip og luftsmerter i perioder er helt normalt, særlig før avføring.
Avføringshyppighet fra tre ganger daglig til hver tredje dag regnes som
normalt.
Matintoleranse og matallergi kan også gi periodevise plager, avhengig av
kosthold. Disse to sykdommene må klart skilles; helt ulike immunologiske
mekanismer ligger til grunn. Symptomintensitet og behandling er også
forskjellig.
Irritabel tarm syndrom ( IBS) har til nå vært en eksklusjonsdiagnose. Det
er en utbredt misforståelse at IBS skyldes matallergi, eller at psykiske problemer er sterkt medvirkende. Årsaken til irritabel tarm er ikke kjent, men
hos omtrent 30% opptrer plagene etter en mage-tarm infeksjon. Noen av
disse pasientene vil etter en tid oppleve muskel og leddsmerter, og de kan

få kronisk utmattelses syndrom. Mer om IBS er presentert i artikkelen
foran.
Diagnostisk verktøy
Diagnostisk verktøy består først og fremst av en god anamnese og av
grundig somatisk undersøkelse. Blodprøver tas ofte tidlig i utredningen,
og dersom klinikk taler for det tas avføringsprøver der det sjekkes for blod
eller patogene bakterier og parasitter. Videre kan vi henvise for bilde-diagnostikk ( for eksempel CT, MR, ultralyd eller røntgen ). Hos litt eldre pasienter, og særlig der det er aktuelt med diagnosestilling av inﬂammatorisk
tarmsykdom, cøliaki, eller ondartet sykdom vil vi henvise til gastroskopi
eller coloskopi. Allergitester omtales i eget kapittel.
Noen begreper innen allergologi
Immunglobulin type E ( IgE). Immunglobuliner, eller antistoffer, er svært
viktig for at vårt immunsystem skal gjenkjenne kroppsfremmede stoffer,
for eksempel bakterier som kan være skadelig for oss. I blodet ﬁnnes det
mest IgG, og på slimhinner mest IgA. Uten disse ville vi raskt få livstruende infeksjoner. Alle friske mennesker har omtrent like mye av disse antistoffene. IgE, derimot har vi ørsmå mengder av, og mengden varierer
sterkt fra person til person. IgE kan være spesiﬁkt rettet mot proteiner (
allergener) som i utgangspunktet er ufarlig for oss, for eksempel pollen,
enkelte matvarer eller dyreepitel. Immunreaksjon som er mediert av IgE
kalles straksallergi fordi reaksjonen etter kontakt med allergen ofte kommer i løpet av 10-20 minutter.
En helt annen type allergi er kontaktallergi, for eksempel nikkelallergi,
som ikke har noe med IgE eller andre immunglobuliner å gjøre. Ved kontaktallerg er det lymfocytter i huden som er involvert, og allergireaksjonen
kommer sakte i løpet av dager. Intoleranse overfor gluten eller laktose har
heller ikke noe med IgE eller allergi å gjøre.
Hvorfor immunapparatet reagerer ”uhensiksmessig” med produksjon av
IgE er ukjent. Men opp gjennom historien har mennesker med god evne
til IgE produksjon lettere overlevd sykdom på grunn av tarmparasitter.
Svært høye IgE verdier kan sees ved slike infeksjoner.
Atopisk sykdom som resultat av IgE og mediatorsubstanser:
Atopisk sykdom, som altså er IgE mediert, utgjøres særlig av eksem eller
elveblest, av rhino-conjunctivitt (høysnue) , astma, matallergi og eventuelt allergisk sjokk.
IgE kan binde seg til spesielle celler i slimhinner og hud. Særlig mastceller og basoﬁle granulocytter har reseptorer for IgE. I lunger og i hud er ﬁnnes også henholdsvis alveolemakrofager og dentritiske celler som kan
binde IgE. Når cellebundet IgE gjenkjenner og ”fanger” et allergen vil de
nevnte celler kunne frisette en rekke vevsirriterende ”mediatorsubstanser”. Mest kjent er histamin. Dette stoffet ﬁnnes for eksempel i brennesle.
Ved kontakt med luftbårne allergener kan histamin frisettes av mastceller
på slimhinner i øyne og nese, og de ﬂeste er kjent med virkningen; rødhet, hevelse,renning og kløe.
Mediatorsubstanser virker generelt ved å gi økt vasodilatasjon og økt permeabilitet i blodkar. Noen av stoffene vil tiltrekke blant annet nøytroﬁle og
eosinoﬁle granulocytter. De mediatorsubstanser som frisettes i lunger,
hud og tarmslimhinne er hovedsakelig andre enn histamin, derfor hjelper
ikke ”allergitabletter” særlig godt mot allergisk astma, atopisk eksem eller
tarm-allergier.

begge foreldre har lik type allergi er det omtrent 70% sjanse for at barnet
blir allergisk. Dersom begge foreldre har allergi, men av ulik type, er det
cirka 40% sjanse. Dersom bare den ene av foreldrene er allergisk er barnets sjanse for å utvikle allergi bortimot 20%. Men hvis ingen av foreldrene har allergi, vil allikevel omtrent 12% av barna bli allergiske.
Miljøfaktorer er også viktig for utvikling av allergi. Ingen vil kunne få allergi dersom man ikke kommer i kontakt med allergener. Fiskeallergi sees
for eksempel svært sjelden i Mongolia, men er hyppig langs kysten i Nord
Norge. Allergier sees oftere i industrialiserte land, og i byer mer enn på
bygda. Det har vært spekulert i om mye ”trigging” av immunapparatet i
barneårene, for eksempel på grunn av ”uhygieniske” forhold, kan gjøre at
immunapparatet bremser ned IgE produksjon til fordel for de mer livsviktige IgA og IgG antistoffene. De ﬂeste luftbårne allergener er det umulig å
holde seg unna. Allergener i matvarer kan derimot unngås dersom pasienter får hjelp med å holde et allergenfritt kosthold. Matmerking og informasjon fra myndigheter og allergologer er viktig. Etterhvert kommer det
også stadig bedre retningslinjer for hvordan foreldre ( særlig til barn med
stor atopisk disposisjon ) skal introdusere nye matvarer til de minste
barna. Mer om dette kommer i påfølgende kapitler i Helserådet.
Virusinfeksjoner, særlig i luftveiene hos små barn, kan trolig ha betydning
for når allergi plutselig oppstår. Det er holdepunkter for at enkelte luftveisvirus forbigående kan bremse de mekanismer i kroppen som til vanlig demper IgE produksjonen. Eksponering for allergener i denne fasen
kan derfor gi økt IgE-produksjon.
Miljøgifter har også en betydning for hvordan slimhinnene våre reagerer
på allergener. Slimhinner kan trolig bli irritert på en slik måte at IgE produserende celler blir stimulert, eller allergener kan opptre mer ”potente”
giftstoffer bindes til dem. På disse feltene pågår det mye forskning.
Allergitesting og tolkning av prøvesvar i allmennpraksis
Tolkning av allergitester kan være vanskelig. Det må derfor understrekes
at pasienten bør tas til ny konsultasjon for å bli forklart svarene, særlig
gjelder dette matallergier. Det er ikke god klinisk praksis å bare sende kopi
av prøvesvarene med eller uten en kort kommentar til pasienten. NAAF
(Norges astma- og allergiforbund) får altfor mange henvendelser om hva
et testsvar egentlig betyr.
I blodprøver kan vi måle pasientens ”total-IgE” eller IgE rettet mot deﬁnerte allergener.
Total IgE: Måling har ikke så stor diagnostisk verdi. Pasienter med kraftige enkelt-allergier kan ha normal total IgE, og mennesker med høye verdier behøver ikke ha betydningsfulle allergier. Men generelt er det slik at
høye verdier forteller om atopisk disposisjon. Barn med atopisk eksem
kan ha høye verdier.

Den mest fryktede IgE-medierte reaksjonen er anafylaktisk sjokk. Dette
kan opptre dersom allergen injiseres. Dette forekommer ved bi- og vepsestik, eller ved allergivaksinering. Potente allergener som kommer i kontakt med munn og tarmsystem kan også gi en slik systemisk og kraftig
straksallergi.
Ved anafylaksisk sjokk vil blodtrykket falle fordi blodårene utvider seg og
begynner å ”lekke”. Slimhinner og hud vil hovne opp og bronkier kan trekke seg sammen og gi svært trange bronkier. Dødsfall i løpet av 10-20
minutter kan bli resultat.

Spesiﬁkt IgE: Kvaliteten på testene som utføres er generelt gode, med
høy grad av spesiﬁsitet og sensitivitet. Høy spesiﬁsitet gjør at vi kan stole
på at pasientens IgE reagerer mot de allergen-ekstraktene som er målet,
og ikke mot ”forurensende” proteiner eller molekyler som gir falske utslag.
Høy sensitivitet betyr at testen kan måle selv små mengder spesiﬁkt IgE.
Kroppens immunforsvar er imidlertid svært spesiﬁkt, det betyr at noen kan
være allergiske mot proteiner det ikke testes mot i standard-testene. Altså
kan noen pasienter ha allergi selv om tester ikke viser utslag.
Laboratorier som utfører allergidiagnostikk, ﬁnnes i alle helseregioner.
Ved mistanke om allergi mot en bestemt matsort, for eksempel kumelk,
rekvireres IgE mot melk. Hvis man er mer usikker på om pasienten har
matallergi, kan man rekvirere »matpanel» som inneholder de seks hyppigst allergifremkallende matvarene. Disse er kumelk, eggehvite, torsk,
peanøtt, soyabønner og hvete. Det er mulig å rekvirere IgE på et stort
antall matvarer, men det kan være vanskelig å tolke svarene.
Overdiagnostisering og unødvendige diettrestriksjoner kan bli resultatet.
En del matallergier kan man ”vokse av seg”. Det er for eksempel kjent at
IgE mot egg kan ﬁnnes i blodet i lang tid etter at barnet faktisk tåler egg.
Likeledes kan IgE mot melkeproteiner påvises i serum og ved hud-prikktester, mens tarmen er ”modnet ”og tåler melken godt.

Arvelighet og miljøfaktorers betydning for atopi-utvikling:
Atopiske sykdommer og evne til IgE-produksjon er til dels arvelig. Dersom

Generelt skal vi aldri sette pasienter på diett kun ut fra blodprøvesvar.
Særlig gjelder dette hvete. Denne matvaren gir svært sjelden IgE-mediert
allergi i tarm, men den kan gi luftveis-symptomer, særlig hos bønder og
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bakere. Det understrekes enda en gang at klinikk og nøye kost-anamnese er viktig, og at testresultater må gis betydning i samsvar med dette.
Dersom eliminasjonsdiett for melk eller eggehvite (ren eggeplomme tåles
oftest) skal forsøkes i allmennpraksis er det viktig med god kunnskap om
riktige tidspunkter for gjeninnføring av matvaren i kostholdet, og ikke
minst å avbryte dietten dersom symptomene ikke blir borte. Disse pasientene bør settes opp til jevnlige kontroller! Altfor mange pasienter blir
gående i lang tid på allergenfrie dietter uten grunn. Mer om dette er skrevet av allergologer i de neste kapitler av Helserådet.
Alternativmedisin og håndtering av matoverfølsomhet
Allergitester har det vær slurvet med innen alternativmedisin. Stadig ﬂere
slitne mennesker med magebesvær tilskriver plagene sine matoverfølsomhet og opplever at skolemedisinere ikke forstår dem, eller de mener
at vi leger ikke kan ”det nyeste innen matallergier”. Mange oppsøker
alternativmedisinere. Når det gjelder allergitester som gjøres ved blodprøver eller på huden, har det ofte vært brukt ”matblandinger” og ikke kvalitetssikrede allergenekstrakter. ”Matblandingene” kan også variere fra
gang til gang. En pasient som ﬁkk testet seg på to påfølgende dager mottok helt ulike svar, men begge dager ﬁkk han lange lister med matvarer
han burde unngå. Nesten alle mennesker, friske som syke ﬁkk positive
utslag på testene. Noen pasienter som har fordøyelsesplager og som
mottar lister over mat de må unngå, eller kosttilskudd de må kjøpe, blir
umiddelbart veldig fornøyde. Fastlegen møter ofte disse pasientene som
litt triumferende i starten. I motsetning til mange alternativmedisinere kan
vi se pasientene over ﬂere tiår. Mange pasienter skjønner imidlertid etterhvert at behandlingen ikke virker, eller har for store omkostninger. Noen
pasienter står imidlertid hardnakket på diettene sine. De tilskriver fortsatte plager med at de ”ikke er ﬂinke nok”. De kan bli enda slitnere, endog bli
underernærte. Lommeboken har oftest også blitt tynnere. Dette er ikke en
ønsket situasjon.
Når dette er sagt om alternativmedisin og allergi, skal det nevnes at en del
pasienter med diffuse mageproblemer der matoverfølsomhet kan være
årsak, ikke alltid får særlig god hjelp av fastlegen. Fagfeltet om matallergier og matintoleranser er vanskelig og tidkrevende. Særlig utfordrende
blir det når tid skal brukes til å diskutere ”rare allergier” og ”merkelige”
testmetoder. Noen pasienter kommer med resultat av håranalyser eller
avføringsprøver som er sendt til utlandet. Priser opp mot 10.000 er ikke
uvanlig. Erfarne allergologer og gastroenterologer har vist at de ﬂeste testene ikke har noen klinisk verdi. Pasientene blir fornærmet på oss fastleger når det informeres om dette.
Mye ny og spennende forskning gjøres nå av skolemedisinere med tanke
på irritabel tarm og mulige alternative årsaker til matoverfølsomhet.
Begrepene ”lekk tarm” og ”gjæringsprosesser” er ikke lenger fremmedord
for oss når det gjelder fordøyelsesvansker. Men forklaringsmodeller og
behandling vil trolig bli ganske annerledes enn candida-dietter, homeopati, ”detox” og tarmskyllinger som utføres av alternativmedisinere. All alternativmedisin etterprøves systematisk av naturvitere og skolemedisinere.
Den dagen en test eller behandling fyller nødvendige kvalitetskrav, og
behandlingen er bedre enn placebo, og endog virker, vil metoden bli tatt
inn i skolemedisinen.
Utredning av matallergi hos barn
Symptomer:
Foreldre kommer ofte til fastlegen med spørsmål om matallergi, eller om
det ”er noe i maten” som barnet ikke tåler. Plagene som det fortelles om,
er alt fra eksem rundt munnen, kløe i munn og hals, til mageknip og avføringsendringer. Vekttap, mistrivsel eller uro hos barnet kan også gjøre at
foreldre mistenker at barnet ikke tåler enkelte matvarer eller tilsetningsstoffer.
Diagnostisering:
Familieanamnese og kostanamnese er spesielt viktig hos barn. Dersom
foreldre forteller om symptomdebut etter introduksjon av nye eller spesielle matvarer, må allergi mistenkes. Både blodprøver og prikktester (hos
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spesialist) kan utføres selv på små barn, men testgyldigheten kan være
mindre enn hos voksne. Eliminasjonsdietter og reintroduksjonsdietter kan
brukes for diagnosestilling, men de ﬂeste fastleger overlater dette til spesialisthelsetjenesten. Mer om dette beskrives av spesialister i dette spesialnummeret.
Vurdering av henvisning til spesialist:
En viktig og god egenskap hos en fastlege er å kjenne til sin begrensning
om kunnskap, og om når man bør søke hjelp hos spesialister. Ofte er det
riktig å henvise de minste barna med matallergi, eller de med store plager
og betydelig arvelig risiko for atopi til spesialist. Hos allergolog vil familien
kunne få ytterligere utredning og tettere oppfølging. Noen fastleger er
interessert i allergologi og vil kunne gjøre en god jobb, både med riktig
diagnostisering og behandling.
Ofte utgir vi pasientinformasjon fra Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL,
som de ﬂeste av oss benytter daglig i praksis. Vi bør også gi tips om nyttige internettsider, for eksempel melk.no og matallergi.no. Dersom det
skal veiledes i dietter, kan det også være nyttig å informere foreldre om
ulike allergikokebøker. Liste over nyttige internettsider, artikler og kokebøker ﬁnnes i dette spesialnummeret. Noen foreldre er ressurssterke og
vil enkelt klare å følge den foreslåtte behandling. Mange gir tilbakemelding om at det går ﬁnt med barnet. Som tidligere nevnt, er det deretter viktig å veilede foreldrene om tilbakeføring av mat som barnet har reagert på.
Andre familier må ha mye hjelp, og disse bør raskere få henvisning til
pediater med allergologi-utdanning.
Det presiseres enda en gang at langvarige dietter aldri må startes utelukkende på grunn av positive blodprøvesvar. Men riktig utførte eliminasjonsdietter og reintroduksjonsdietter av noen ukers varighet kan være et
diagnostisk hjelpemiddel. Mange matvarer kan barn klare seg uten.
Dersom melk må elimineres fra kostholdet på grunn av allergi hos de minste barna (under tre år), må erstatningspreparater gis. Søknad om å få
refundert utgifter for disse preparatene må lages av spesialist.
Henvisningshyppighet kan avhenge av hvor travel fastlegen er, eller av
hvor kravstore foreldrene er. Tilgang på spesialister i rimelig nærhet vil
også være avgjørende for om et barn henvises.
Utredning av matallergi hos ungdom og voksne:
Ren matallergi debuterer sjelden hos ungdom og voksne. Men noen har
hatt langvarige fordøyelsesvansker eller usikker atopisk sykdom og kommer med ønske om diagnostisering først i voksen alder. Av voksne pasienter med fordøyelsesproblemer tror 25-45% at årsaken er allergi eller
intoleranse mot enkelte matvarer.
Jo eldre pasienten er, jo ﬂere alvorlige differensialdiagnoser må utelukkes.
Cøliaki, inﬂammatoriske tarmlidelser og gastrointestinal kreft sees hyppigere etter ungdomsårene.
Kryssallergier: Pollenallergier oppstår gjerne senere i livet enn rene matallergier. Det er viktig å informere pollenallergikere om såkalte kryssallergier. Dette kan arte seg med symptomer fra munnhule og tarmsystemet dersom matvarer med liknende proteiner som pollenet man er allergisk mot,
inntas. Kjente eksempler er at bjørkeallergikere kan få reaksjoner av stenfrukter og nøtter. Burotallergikere kan reagere på en del andre urter og
kryddere, og gressallergikere kan reagere på en del andre kornsorter.
Dette er ikke reelle matallergier, og mange pollenallergikere spiser de
aktuelle matsortene fordi plagene ikke er så ille. Noen har imidlertid plagsomme kryssallergier, særlig underveis i pollensesongen og i tiden etterpå.
Utredning og behandling av matallergier hos ungdom og voksne følger
stort sett de samme retningslinjer som hos barn.
Laktose-belastningstest bestilles dersom pasienten mener melkeprodukter gir fordøyelsesvansker. Veiledning om eventuelt laktoseredusert kosthold gis.
Ved mistanke om glutenintoleranse henvises ofte forholdsvis raskt til gastroskopi for biopsitaking. Dette for at pasientene skal føle seg ordentlig
undersøkt. Og for at de kan få de trygdeytelsene de har krav på dersom
testene er positive.

De ﬂeste pasientene som selv mener at de har matoverfølsomhet, har
ikke objektive funn eller utslag på de testene vi har å tilby. De ﬂeste av
disse har enten funksjonell tarmlidelse, eller irritabel tarm syndrom, se tidligere kapittel. Disse pasientene fortjener vår oppmerksomhet.
Forholdsvis mange av disse sliter med søvnforstyrrelser, stress og muskelsmerter.
Justering av kosthold er ofte på sin plass også hos disse pasientene;
regelmessige måltider, mindre luft-dannende mat og matvarer som hindrer forstoppelse er viktig å informere om. Råd om å hindre for mye stillesitting og mer mosjon er viktig. Disse pasientene bør tas til kontrolltime
for at de kan fortelle hvordan det går, og for at de skal være trygge på at
nye undersøkelser kan gjøres dersom symptomer endrer seg. Mange takker ja til psykologsamtaler dersom de generelt har stor stressbelastning.
Henvisningsvansker:
Det er mangel på allergologer, gastroenterologer eller tverrfaglige team
som kan eller vil følge opp pasienter over 18 år med matallergi, matintoleranse eller andre ”opplevde matoverfølsomhets-reaksjoner.” Barn med
disse problemstillingene kan henvises til avdeling Voksentoppen på
Rikshospitalet og motta god tverrfaglig hjelp.
Pasienter med uklare fordøyelsesproblemer der vi mistenker allergier eller
intoleranser, fortjener bedre oppfølging enn det vi har mulighet til på fastlegekontoret, og kanskje også i privat allergologpraksis.
Fastleger trenger å kunne henvise pasienter med kompliserte eller usikre
allergier til spesialist. Spesialister på allergologi er ikke alltid lett tilgjengelige, iallfall ikke utenfor de større byene. Selv mange mindre sykehus har
ikke fungerende ”allergiteam.”
Regionale allergisentra (oftere nå betegnet som Regionale sentre for
astma, allergi og overfølsomhetsreaksjoner – RAAO) med ressursteam
bestående av allergologer, relevante spesialister, ernæringsfysiolog,
sykepleier og psykolog hadde vært til stor hjelp for både behandlende
leger og pasienter. Mye tid og penger ville blitt spart. Mange frustrasjoner
og plager ville blitt redusert, både for pasient og behandler.
Alternativmedisinere ville trolig raskt blitt utkonkurrert dersom et slikt team
ﬁkk anledning til å bruke tid og kompetanse til å diagnostisere og behandle pasienter.
Referansekode i ‘Helserådet’: ERN 2012 – 30
Stikkord: Allergi i allmennpraksis.

BARN, UNGDOM OG MAT I HELSESTASJONEN
Helsestasjonens rolle i diagnostisering av matproblemer hos barn
og ungdom
Ingrid Lien Johnsen, helsesøster,Trondheim kommune
Så godt som alle barn og
unge er tilknyttet helsestasjonen for oppfølging fra
de er født og til de går ut
av grunnskolen. Helsestasjon for ungdom og helsesøster i videregående
skole er videre et tilbud for
ungdom fram til de er 20 år
og vel så det. Dette gir
ansatte på helsestasjonen
en unik mulighet til å påvirke barn og foreldre i riktig
retning slik at de kan
unngå å få allergier
og/eller få rask og riktig
behandling for oppståtte
allergier og overfølsomhetsplager.

Først og fremst arbeider jordmødre, helsesøstre og leger i helsestasjonen
og skolehelsetjenesten med forebyggende helsearbeid. Målet er å gi
grundig og faglig oppdatert helseopplysning til foreldre og barn slik at de
unngår å få helseproblemer eller minsker de problemene de allerede har
fått. Minimumsprogrammet på helsestasjon og grunnskole består av 21
møter med helsesøster, og de ﬂeste har mange ﬂere.
Fordelene med helsestasjon:
• personalet blir godt kjent med barn og familie – godt grunnlag for vurdering
• hyppige konsultasjoner med relativt god tid
• lavterskeltilbud
• gratistilbud
• barna veies og måles slik at vekstkurve kan følges (sier noe om
ernæringsstatus, absorpsjon, trivsel)
• har et helhetssyn på barnet/ungdommen og familien
• har rutine med å jobbe tverrfaglig, dvs. innhente annen faglig ekspertise
Det er viktig med kunnskapstilførsel og oppdatering av ”gamle” råd.
Helsestasjonen har mange store innsatsområder, for eksempel psykososialt fokus, som krever mye tid og kan gå på bekostning av medisinsk/klinisk oppdatering. Likevel er kostrådgivning et av de viktigste basisområdene i helsestasjonen og skal prioriteres. Reaksjoner på mat er et viktig
tema som opptar svært mange barn og foreldre. Da vi vet at god ernæring er avgjørende for barnets vekst og utvikling, er det et stort behov for
at disse får riktige råd og god innsikt i hva barnet bør/evt. ikke bør spise.
Generelt om helsestasjonens kostråd i forbindelse med allergi, overfølsomhet og intoleranse:
• Råd til gravide: godt og variert kosthold som gagner kvinnen selv og
kan gi barnet verdifull sensibilisering for å unngå allergi/overfølsomhet
• I utgangspunktet ingen diett til ammende, samme fordel som punkt
ovenfor. Eliminasjon av melk og egg kan være aktuelt hvis barnet
har plager, viktig å undersøke barnet grundig før en setter i gang
med det.
• Amming er bra, helst fullamming til barnet er 4-6 mnd. og fordel med
morsmelk når barnet introduseres for fast mat og gjerne noen måneder videre, se Ragnhild Halvorsens artikkel om ”morsmelkparaply”
med mer.
Hos allergifriske barn/foreldre: barnet kan introduseres gradvis for all
vanlig mat, unntak kun nøtter som kan sette seg fast i halsen
• Matintroduksjon: én og én matvare om gangen fra 4-6 mnd. alder for
å overvåke toleransen. Ny forskning viser at tidlig introduksjon (fra
4 mnd.) og ﬂere typer mat kan gi større toleranse med tanke på allergi/overfølsomhet.
• Melk: morsmelk eller industriframstilt morsmelkerstatning første
leveår, kumelk fra 1 år.
• Ved stor disposisjon i nær familie eller symptomer hos barnet: hydrolysert eller aminobasert melkeerstatning – evt. rådføre fastlege eller
spesialist
• Vanlig med reaksjoner på mat hos spedbarn, de ﬂeste er forbigående. Egg- og melkeprotein allergi kan oppstå allerede i ammeperioden. Andre matvarer som ofte gir allergi: ﬁsk, nøtter, skalldyr. Dette
skal ikke unngås om det ikke er registrert reaksjoner på disse matvarene. Eksposisjon for disse matvarene kan trolig bidra til å forebygge allergi. Barn over 2-3 år kan ofte reagere på rå frukt og grønnsaker i forbindelse med pollenallergi.
• Matallergi kan gi symptomer fra hud, mage/tarm og luftveier.
• Forskjellige symptomer ved allergi (immunologisk reaksjon), overfølsomhet (ikke immunologisk reaksjon) og intoleranse. Reaksjon på
melk kan skyldes melkeproteinallergi eller laktoseintoleranse og gi
forskjellige symptomer. Se beskrivelse i andre artikler.
• Vanskelig å forutsi hvilke barn som blir allergiske, litt økende tendens
i familier med allergiske foreldre. Derfor må alle få info om
allergi/overfølsomhet/intoleranse.
• Unngå røyk
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Viktig for helsesøster å ha klart:
•
•
•
•
•

Hva skal vi gjøre når vi mistenker matallergi eller matoverfølsomhet?
Hvilke råd kan gis før diagnose er stilt?
Hvem henviser? Helsesøster, helsestasjonslege?
Hvem henviser vi til? Fastlege, barnelege, andre?
Ansvar for å melde alvorlige reaksjoner på mat til Matallergiregisteret
ved Folkehelseinstituttet.

Helsestasjonen er primærhelsetjeneste på linje med fastlege/allmenlegene, men fastlege vil være den som kan gi grundigere oppfølging.
Blodprøvetaking kan ikke tas på helsestasjonen, men gjøres hos fastlege.
Henvisning
Helsesøster eller helsestasjonslege bør henvise til fastlege for undersøkelse og utredning. Dette er en fordel for helheten i barnets medisinske
tilbud. Om nødvendig vil fastlegen henvise videre til barnelege/spesialist.
Svarkopi fra utredende lege bør sendes helsestasjonen som nyttig info til
barnets beste.
Helsestasjonen kan også henvise direkte til spesialisten, men da kan verdifull info som fastlegen sitter med, mangle. Spesialisten vil også bli spart
for noe unødvendig arbeid om fastlegen tar den første utredningen. Se
ellers artikkel fra allmennlege og spesialistlege.
Rutinene for dette kan nok variere litt fra sted til sted. Om man hadde fått
tilnærmet like prosedyrer, ville det vært best for barna og fagpersonene.
Det anbefales at helsesøster/helsestasjonslege lager en oversikt over
basisopplysninger hos barnet.
• Kostdagbok: foreldrene bes om å føre opp alt barnet spiser og drikker og tidspunkt for inntak. Se brosjyre MATALLERGI utgitt av
Astma- og allergiforbundet.
• Registrere symptomer: type og hvor ofte.
• Avføring – hvor ofte og konsistens
• Beskrive trivsel
• Familieanamnese – allergi/overfølsomhet hos foreldre/søsken
• Legg ved percentilskjema
Oppfølging av diagnostiserte barn
Helsestasjonen får ofte spørsmål om å følge opp barn som har vært hos
spesialist. Noen ganger har de fått kostholdsrestriksjoner som foreldrene
synes er vanskelige å følge. Ikke alle har tilgang til ernæringsfysiolog og
det kan være at helsesøster er den som skal følge opp/gi kostholdsråd til
de allergiske barna.
Helsesøster har stor kunnskap om basis- og spesialernæring og kan følge
opp noen av disse barna. Av og til må man søke ekstra råd og info og da
er det viktig å kjenne til hvor man kan få dette.
Samarbeid med ernæringsfysiologer er en stor fordel.
Litteratur:
• Mat for spedbarn, Helsedirektoratet
• Den nye Kosthåndboken er revidert i 2012 og er en god Veileder i
ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten
• Hefter fra Astma- og allergiforbundet
• Håndbok for helsestasjoner 0-5 år
• Håndbok for skolehelsetjenesten
Referansekode i ‘Helserådet’: ERN 2012 – 32
Stikkord: Helsestasjoner. Skolehelsetjeneste.
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KAN MATALLERGI FOREBYGGES – ELLER HVA GJØR
VI FOR SPEDBARNA?
Ragnhild Halvorsen, dr. med., tidl. overlege Barneavdelingen
Rikshospitalet/Voksentoppen
Reaksjoner på mat er vanlig i sped- og småbarnsalderen. Matallergi, og
særlig allergi mot egg og melk, kan opptre allerede under ammeperioden.
Sensibiliseringen skjer da sannsynligvis via spormengder av proteiner fra
egg og melk som kommer over i brystmelken. Etter hvert som barnet blir
eldre, vil som regel allergien mot kumelk og egg forsvinne, først melkereaksjonen og så reaksjonen mot egg. Andre matvarer som relativt ofte kan
føre til allergi, er ﬁsk, nøtter og skalldyr. Hos barn over 2-3 år er reaksjoner på rå frukt og grønnsaker som ledd i en pollenallergi etter hvert vanlig. Matallergi kan gi symptomer fra huden (atopisk eksem og/eller elveblest), fra mage–tarm-systemet (diare, oppkast eller forstoppelse) og
noen ganger også fra luftveiene.
Muligheten for å forebygge utviklingen av matallergi har vært gjenstand
for svært mange vitenskapelig undersøkelser, og resultatene har til dels
vært sprikende. For 30 – 40 år siden ble det anbefalt at gravide og
ammende mødre i familier med stor allergibelastning skulle unngå særlig
allergene matvarer som egg, melk, ﬁsk og nøtter. I tillegg skulle spedbarn
med anlegg for utvikling av allergi ikke få introdusert disse matvarene i sin
kost før etter 1-års alder. Disse rådene har vi for lengst gått bort fra, men
de har fått en viss grad av fotfeste i befolkningen slik at noen dessverre
fortsatt følger dem.
Det viser seg at det
er nærmest umulig
å plukke ut hvilke
barn som er i faresonen for å utvikle
en allergi. Riktignok
har barn av foreldre
med allergi en øket
risiko for å bli allergikere, men de ﬂeste som blir allergiske, har ikke kjent
allergi i familien.
Derfor må rådene vi
gir passe for alle –
ikke bare spedbarn
med foreldre eller
søsken som er
allergiske.
Nyere forskning
tyder på at det aller
viktigste forebyggende tiltaket er å
amme barnet så
lenge nye matvarer
introduseres i kosten, hvilket i praksis
vil si hele første leveår. Fra et allergifaglig synspunkt vil det være nyttig å
starte introduksjon av annen mat enn brystmelk allerede ved 4-måneders
alder slik at barnet begynner å venne seg til nye smaker og ny konsistens
relativt tidlig. I starten er det snakk om små smaksporsjoner som fra 6måneders alder etter hvert kan økes til ordentlige porsjoner. Vi vet at
mange slutter å amme rundt 9 måneders alder, og det er derfor viktig at
det meste av nye matvarer er introdusert i barnets kost innen den tid. Det
å holde spedbarnet unna allergifremkallende mat som egg og ﬁsk første
leveåret ser ikke ut til å ha noen forebyggende effekt, snarere tvert i mot.
Mye tyder på at det å få i seg små mengder allergifremkallende matvarer,
gjør immunsystemet i stand til å tolerere allergenene og at denne toleransen øker ytterligere hvis maten gis under et dekke av morsmelk, også
kalt morsmelkparaply. Når det gjelder nøtter, er det andre grunner enn
allergiutvikling, faren for å sette en nøtt i halsen, som gjør at vi anbefaler
at nøtter unngås frem til to-års alder.

Barn som ikke ammes, bør få en fabrikkfremstilt morsmelkerstatning frem
til de er 1 år. Barn som ikke har symptomer på allergi, men har foreldre
og/ eller søsken som har en alvorlig allergisk sykdom, kan etter grundig
vurdering av allergikyndig lege bli anbefalt en høygradig hydrolysert morsmelkerstatning fra apotek (Nutramigen, Profylac, Althera). Dette gjelder
en liten gruppe spedbarn som ikke ammes de første 4 – 6 månedene.
Hvis spedbarnet utvikler symptomer på allergi (elveblest, atopisk eksem,
diarre/oppkast/forstoppelse), er det ikke lenger snakk om forebygging –
men om behandling. Det kan da være snakk om å anbefale mødre som
ammer, å unngå egg og melk. Det er imidlertid viktig å sørge for at barnet
blir undersøkt for å vurdere om symptomene / plagene har med allergi å
gjøre eller ikke. Ammende mødre skal ha så få kostrestriksjoner som
mulig, og hvis det viser seg at spedbarnet ikke reagerer på maten, skal
kosten utvides på vanlig måte.

Inﬂuensavaksine dyrkes i cellekulturer eller på befruktede hønseegg.
Vaksinen dyrket på hønseegg inneholder målbar mengde eggproteiner.
Mengden varierer fra 0,2 – 42 ug/ml. Anbefalingene i litteraturen (3,4) er
at eggallergikere kun skal gis vaksine som inneholder <1,2 ug/ml ovalbumin, og at pasienter med alvorlig eggallergi får vaksinen i en to-trinns
prosedyre (jfr ovenfor). Ved inﬂuensepidemien i 2009 ble det i Norge
benyttet en monovalent inﬂuensa A (H1N1) vaksine (Pandremix) med innhold av ovalbumin < 0,33 ug/ml.
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge ble 80 barn og ungdommer i alderen 10 måneder til 16 ½ år (62,5 % gutter, 37,5 % jenter) med diagnostisert eggallergi eller sensibilisert for egg, og som ﬁkk kost helt uten egg
eller aldri hadde fått egg, vaksinert med denne vaksinen. Trettiåtte (48%)
ﬁkk fraksjonert dose, de øvrige hele dosen i én injeksjon. Det oppsto
ingen alvorlige reaksjoner. Hos kun ﬁre pasienter ble det observert reaksjon (én pasient) eller mulig reaksjon (tre pasienter). Pasienten som reagerte var en 2 år 8 måneder gammel gutt med astma og multippel matvareallergi. Vaksinen ble gitt i to trinn, først 1/10 og etter 30 minutter 9/10
av dosen. Få minutter etter andre dose ble det observert en vable på 1 cm
på underleppen, et selvbegrensende utslett på lårene og senere løs avføring. Ingen påvirkning av sirkulasjon eller respirasjon. Reaksjonene hos
de øvrige tre pasientene var også milde og var muligens ikke relatert til
vaksinen. Konklusjonen på denne publiserte studien er at pasienter med
eggallergi trygt kan vaksineres med en regulær inﬂuensavaksine som
inneholder <0,33 ug/ml ovalbumin, selv om pasienten tidligere har hatt
anafylaksi mot egg og har atopisk sykdom (5).
Gulfebervaksine dyrkes i kyllingfostre og inneholder eggprotein, og anafylaktiske reaksjoner hos eggallergikere er rapportert (6). Ved vaksinasjon
må man må alltid ta hensyn til innhold av eggprotein (jfr ovenfor) og teste
ved tvil (jfr nedenfor).
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EGGALLERGI OG VAKSINASJON

Andre bestanddeler enn egg i vaksiner kan gi reaksjoner, også
straks-allergiske, inkl. anafylaktiske (IgE-medierte). Det er for eksempel
påvist reaksjoner på gelatin, som er tilsatt i mange vaksiner som stabilisator. Den første rapporten om allergisk reaksjon på gelatin i vaksine var
en ung kvinne som ﬁkk en klassisk anafylaktisk reaksjon etter MMR-vaksinasjon. Den samme pasienten reagerte i løpet av minutter med hevelse
av tunge og kløe i halsen etter å ha spist gelatin i en eller annen form (7).
En annen studie omhandler 26 barn med systemiske straksreaksjoner,
inkl. anafylaksi, etter vaksiner som inneholdt gelatin. Tjueﬁre hadde spesIgE mot gelatin fra 1.2 til 250 Ua/ml, hvorav syv pasienter hadde reagert
etter inntak av mat som inneholdt gelatin (8).

Noen vaksiner ”dyrkes på egg”, slik at det er mulig at allergene proteiner
fra egg kan komme med i den vaksinen som blir gitt. De ﬂeste med eggallergi tåler små mengder egg, men noen kan få alvorlige reaksjoner selv
av spormengder. Spørsmålet er da om vaksiner ”dyrket på egg” kan gis til
eggallergikere. Det gjelder først og fremst MMR-, inﬂuensa- og gulfebervaksine.

Siden ﬂere bestanddeler i vaksiner kan gi reaksjoner, er det viktig med en
god anamnese før vaksinen gis, og ved behov foreta undersøkelser på
mistenkte IgE-antistoffer og – viktigst - teste med vaksinen, først prikktest
og deretter evt gi vaksinen fraksjonert (1/10 av vaksinen gis først, observer i 30 minutter, ved negativ reaksjon gis resterende 9/10 og deretter
observasjon på minimum 30 minutter). Alltid anafylaksiberedskap – det
viktigste er å være forberedt på at anafylaksi kan inntreffe og ha adrenalinet klart til intramuskulær injeksjon! ”Anafylaksi forhindres ved årvåkenhet og behandles med adrenalin” (Kjell Aas).
Testing ved mistanke om allergireaksjoner på vaksine og andre medikamenter er som regel en oppgave for allergolog/pediater med spesiell
interesse for allergi på sykehus.

Meslinge- og kusmavaksine dyrkes på ﬁbroblastkulturer fra kyllingembryoer, til forskjell fra egg, og inneholder ikke eller – i noen batcher – kun
minimale mengder eggprotein. Mens man tidligere anbefalte testing med
vaksinen før slik vaksine ble gitt til eggallergikere, anser man det ikke
lenger nødvendig. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge har vi gjennom
mange år etter henvisning fra helsesøstre og leger gitt MMR-vaksine til
eggallergikere under observasjon. I en periode prikktestet vi først med
vaksinen. Ved negativ prikktest – det ble aldri påvist positiv reaksjon fraksjonerte vi vaksinedosen, ga først 1/10, observerte pasienten i 30
minutter og ga deretter resten (9/10), alltid uten at pasienten reagerte. Det
samme er funnet i større publiserte studier der mesling- eller MMR-vaksine er gitt på vanlig måte (1,2).
Det ﬁnnes mange rapporter om anafylaktiske reaksjoner på MMR-vaksine, men ikke relatert til eggallergi. Allergi mot gelatin er sannsynligvis
årsaken i de ﬂeste tilfellene (jfr nedenfor).
Allergi mot egg er altså ingen kontraindikasjon mot MMR-vaksinasjon.
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Ved prikktest påvises spesiﬁkke IgE-antistoffer bundet til mastceller i
huden.
- Gjennomføring
Prikktesten gjøres ved at allergener ”prikkes” inn i huden med en standardisert lansett. En kan bruke standardiserte ekstrakter eller naturlige
matvarer. Ekstraktenes kvalitet har betydning for resultatet.

Referansekode i ‘Helserådet’: ERN 2012 – 23
Stikkord: Eggallergi. Vaksiner.

HVORDAN STILLES DIAGNOSEN HOS BARN I SPESIALISTHELSETJENESTEN?
Ingeborg Smidesang, spesialist i barnesydommer
Spesialisten (barnelegen) vurderer og prioriterer henvisninger.
Desto yngre barnet er, desto viktigere er det med spesialistutredning /
oppfølging.
Vi ser at barn blir satt på en rekke dietter som det ikke er medisinsk grunnlag for. Dette kan føre til feilernæring av barnet og det fører til et kostbart
kosthold og sosialt handikap for barnet.
En vanlig misforståelse også blant helsepersonell og andre er at sensibilisering (positiv prikktest eller positiv spesiﬁkk IgE mot en matvare) er det
samme som allergi mot matvaren. Positiv allergitest sier at kroppen har
dannet antistoffer mot det aktuelle allergenet som testes. Dersom noen
har allergi skal de i tillegg ha symptomer når de spiser denne matvaren.
Dette kan ikke sies ofte nok.

Det er viktig å være oppmerksom på kryssensibilisering mellom matvarer.
Det forekommer relativt hyppig for en del matvarer, for eksempel mellom
belgfrukter. Det er viktig å være klar over at kryssensibilisering forekommer hyppigere enn klinisk kryssallergi.
Prikktest kan utføres på barn i alle aldre, det er ingen nedre aldersgrense
– (NB! Mange helsearbeidere mener det er en nedre aldersgrense for
allergitesting både med prikktest og blodprøve)
- Kontraindikasjon
Det er ikke mulig å gjøre prikktest dersom barnet har eksem på teststedet
eller har dermograﬁsme. Antihistaminer må seponeres i forkant, da det
ellers vil kunne påvirke resultatet av testen. Systemiske steroider vil
kunne påvirke prikktestresultatet, mens bruk av leukotrienantagonister
ikke har betydning for resultatet.
- Tolkning
Prikktesten er positiv når mean diameter på vablen er større eller lik 3
mm, etter at størrelsen på negativ kontroll er trukket fra. Positiv prikktest
viser at barnet er sensibilisert, det vil si har dannet spesiﬁkke IgE-antistoffer, mot den aktuelle matvaren.
Positiv prikktest er imidlertid ikke ensbetydende med at barnet vil reagere
allergisk mot den aktuelle matvaren.
For en del matvarer sier prikkteststørrelsen noe om sannsynligheten for at
barnet vil reagere allergisk på matvaren. Men den sier ikke noe om terskelverdien (mengden av matvaren som skal til for å utløse en reaksjon),
og heller ikke noe om pasienten vil reagere med milde lokale symptomer
eller med alvorlig anafylaktisk reaksjon.
Positiv prediktiv verdi er lav, det vil si mange har positiv prikktest uten at
de har en klinisk allergi. Testen har imidlertid en høy negativ prediktiv
verdi, forutsatt at det dreier seg om en IgE-mediert allergi. Det vil si at
negativ prikktest er nyttig med tanke på å utelukke en IgE-mediert reaksjon.
Det har vært gjort ﬂere studier hvor en har sett på sammenhengen mellom
prikkteststørrelse og sannsynlighet for klinisk allergisk reaksjon ved kostprovokasjon. Et eksempel er Sporik et al., som i sin studie fant at alle barn
med prikkteststørrelser ≥ 7 mm for egg, og ≥ 8 mm for kumelk og peanøtt
hadde positiv kostprovokasjon på den aktuelle matvaren.

Grundig sykehistorie og undersøkelse av barnet
Pasientens/ foreldrenes historie er viktig når legen skal stille en diagnose.
Det gjøres en detaljert kostanamnese, og en spør om familiær forekomst
av allergi, atopisk eksem og cøliaki.
Pasienten tar med kostdagbok og symptomregistrering (type, når og hvor
ofte) hvis dette er ført.
I sykehistorien og ved generell undersøkelse legges det vekt på:
1) Hud: Atopisk eksem, urticaria, angioødem og kløe.
2) Luftveier: Rhinokonjunktivitt og astma.
3) Mage/tarm: Oppfylninger i abdomen/obstipasjon.
4) Ernæringsstatus: Failure to thrive, registrere vekt/lengdeutvikling.
Prikktest
Prikktest brukes ved spørsmål om/utredning av IgE-mediert matallergi.
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Resultatene varierer noe mellom forskjellige studier. Det skyldes at resultatene påvirkes av både pasientpopulasjon og av hvilke ekstrakter som
benyttes til prikktesten. Bruk av slike cut-off verdier i diagnostikken vil
imidlertid kunne redusere behovet for kostprovokasjoner.
Blodprøver
- Total IgE
Normalverdiene for total IgE varierer betydelig med alder, og er lavere hos
de minste barna sammenliknet med de eldre. Total IgE kan ikke brukes til
å påvise eller avkrefte allergisk sykdom, men er et uttrykk for atopisk disposisjon.
- Spesiﬁkke IgE antistoffer
Nivået av IgE kan styrke eller svekke mistanken om allergi. Barn med atopisk sykdom (særlig atopisk eksem) har ofte svært høye IgE-verdier uten

at det nødvendigvis betyr at de får allergisk reaksjon ved kontakt med
allergenene som slår ut på testen. Det kreves erfaring for å tolke prøvesvarene. Ingen skal ha kostrestriksjon utelukkende på grunn av forhøyet
IgE eller positiv prikktest.
Analysering av spesiﬁkke IgE-antistoffer i serum brukes ved spørsmål om
IgE-mediert matallergi. Påvisning av spesiﬁkke IgE-antistoffer i serum gir
hovedsakelig samme informasjon som en positiv prikktest.

Det ﬁnnes ingen samletester i konvensjonell medisin for å påvise matvareoverfølsomhet generelt. Mange alternative behandlere tilbyr slike tester,
med det er ikke dokumentert at disse viser hva de lover.
Rikshospitalet HF, Barneklinikken Voksentoppen er et spesialsykehus for
barn med allergier. For voksne ﬁnnes det ingen slike spesialinstitusjoner.
Voksne tar først kontakt med sin fastlege, som deretter kan henvise til en
aktuell spesialist; for eksempel mage-tarm spesialist, lungelege eller
øre/nese/ hals lege.

- Gjennomføring
- MELK som et eksempel
Undersøkelsen påvirkes ikke av antihistaminer. Den kan utføres tross hud
med aktivt eksem eller dermograﬁsme, som i enkelte tilfeller er til hinder
for diagnostisering ved hjelp av prikktest.
- Tolkning
Påvisning av spesiﬁkke IgE antistoffer mot en matvare er ikke ensbetydende med at barnet er allergisk mot matvaren. For en del matvarer vil
nivået av spesiﬁkk IgE antistoff kunne si noe om sannsynligheten for at
barnet vil reagere allergisk på matvaren. Men, det sier ikke noe om terskelverdien (mengden av matvaren som skal til for å utløse en reaksjon).
For enkelte matvarer har man sett en sammenheng mellom nivå av spesiﬁkk IgE og alvorlighetsgrad av allergisk reaksjon. Nivået kan likevel ikke
brukes til å forutsi hvordan den enkelte pasient vil reagere på matvaren.
Resultatene avhenger av valg av pasientpopulasjon, og av hvilke analyser som brukes. En kan dermed ikke nødvendigvis overføre tall fra studier til egen pasientpopulasjon.
Det er bare for enkelte matvarer at man har funnet cut-off verdier som gir
95 % sannsynlighet for positiv kostprovokasjon.
Nivå av spesiﬁkk IgE kan være en hjelp i vurderingen m.h.t. å velge ut
hvilke pasienter som bør utredes videre med kostprovokasjon, og hvilke
som har så høy sannsynlighet for matallergi at kostforsøk ikke bør
gjennomføres.
En negativ spesiﬁkk IgE undersøkelse vil i de aller ﬂeste tilfellene kunne
utelukke en IgE-mediert matvareallergi. Både prikktest og spesiﬁkk IgE vil
kunne være positive også etter at barnet har utviklet toleranse for matvaren.

Melk er et allergen som rammer mange små barn, og det er et svært viktig næringsmiddel som skal erstattes hvis en tar det vekk fra kostholdet.
Mange oppnår toleranse for melk i tarmen lenge før prikktest og spesiﬁkk
IgE har blitt negative. Altfor mange står på melkefri diett for lenge.
Det er vanskelig for publikum å forstå disse forskjellige reaksjonene på
melk. En liten dråpe med melk kan gi allergisk sjokk hos et lite barn med
straks-allergi (IgE mediert allergi), noen ganger må mor som ammer ha et
melkefritt kosthold. Når det gjelder laktoseintoleranse, blir barnet oppblåst
i magen og får diaré av større mengder melk. I befolkningen blir begge tilstander kalt «melkeallergi».
Det er viktig å skille mellom IgE mediert melkeallergi og ikke- IgE mediert
melkeproteinintoleranse og laktoseintoleranse - alle 3 tilstander gir symptomer ved melkeinntak. Her er det mange misforståelser både blant helsepersonell og befolkningen for øvrig.
Alle barn under 3 år skal ha melkeerstatning hvis de blir satt på kumelkfri diett. Det er mange melkeerstatninger å velge mellom. Spesialist må
søke HELFO første gangen barnet skal ha et hydrolysat (Nutramigen,
Althèra og Profylac) eller aminobasert melkeerstatning (Neocate,
Nutramigen AA, Pepdite). Med blå resept på melkeerstatningen og påført
søknadsdato får foreldre hente på apotek før søknad er godkjent.
Hydrolysat er bedre enn en aminosyrebasert løsning med tanke på å
oppnå toleranse for melk, og hydrolysat er billigere.
Legen skal ved hver kontroll vurdere om barnet har fått toleranse for
kumelk. Det bør gjøres provokasjon med kumelk ca hvert ½ år. Toleranse
i tarm pleier å komme før prikktest er negativ.
Ernæringsfysiolog

Kostforsøk
I samarbeid med legen (fastlege eller barnelege) kan det være aktuelt å
innføre en eliminasjonsdiett i tre, ﬁre uker der mistenkte matvare(r) fjernes
fra kosten. Dersom symptomene reduseres eller forsvinner helt i perioden
med eliminasjonsdiett, gjeninnføres én og én matvare for å se om de utløser reaksjon. Hvis plagene fortsatt er tilstedet tross eliminasjonsdiett, er
det overveiende sannsynlig at det er noe annet enn de eliminerte matvarene som er årsaken til plagene.
For å diagnostisere cøliaki og laktoseintoleranse ﬁnnes det gode tester.

Barn som er allergisk mot ernæringsmessige viktige matvarer, bør få tilbud om vurdering hos klinisk ernæringsfysiolog.
Matallergiregisteret
Ved alvorlige reaksjoner på mat skal det sendes melding til
Matallergiregisteret ved Folkehelseinstituttet. Kriteriet for at tilfellet skal
innrapporteres er at pasienten har oppsøkt lege innen 24 timer etter at
matvaren ble spist.
Viktig
Sett aldri et barn med positive cøliakiprøver på glutenfri kost. Barnet skal
til spesialist for diagnostisering.
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REGIONALE SENTRE FOR ASTMA, ALLERGI OG
OVERFØLSOMHETSREAKSJONER
Erik Florvaag, leder, Regionalt tverrfaglig allergisenter, Fagkonsulent,
Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus. Prof.
emeritus, Universitetet i Bergen.
Som beskrevet andre steder i dette dokumentet omfatter matoverfølsomhet et stort spekter av uønskede reaksjoner på mat. Det kliniske bilde kan
omfatte symptomer fra hud, øvre og nedre luftveier, mage-tarmsystemet,
sirkulasjons- og sentralnervesystemet og ytrer seg både som straks- og
forsinkede reaksjoner. Alvorlighetsgraden kan variere fra mildt ubehag til
potensielt livstruende anafylaktisk sjokk. Sykdomsmekanismene omfatter
alt fra immunologi til farmakologiske betingede reaksjoner og tilstander
som skyldes ensym-mangel, irritative og psykologisk mekanismer. I tillegg
kommer reaksjoner hvis årsaker er ukjente. Betydningen for livskvalitet og
livsutfoldelse varierer fra pasient til pasient, dels betinget i usikkerhet og
angst omkring årsak, sykdomsmekanisme og sykdomsutvikling. Dels
bidrar strenge intervensjoner i form av eliminasjonsdietter, medisinering
og adferdsbegrensninger som ikke alltid er begrunnet i tilstrekkelig diagnostisk avklaring.
Problemet matoverfølsomhet er dessuten stort i befolkninger hvor
over 20 % selv mener å lide av matoverfølsomhet i en eller annen form,
mens det bare hos ca. 2 % av den voksne befolkning kan påvises dokumenterbar overfølsomhet. Det er altså en nærmest oppsiktsvekkende diskrepans mellom folks egenoppfatning og den tilsyne¬latende reelle, dokumenterbare forekomst av matoverfølsomhet. For barn er trolig prevalenstallene enda høyere, både de reelle og de oppfattede. Følgelig har uønskede reaksjoner på mat en dimensjon som folkehelseproblem hvor det
tilsynelatende er mye vi mangler kunnskap om. Problemet som lenge har
fått gått nærmest upåaktet hen, er samfunnet nå i ferd med å ta strukturelle grep for å håndtere bedre.
Vanligvis tenker man med matoverfølsomhet på de reaksjoner som
oppstår når man spiser gitte matvarer som ledd i egen ernæring. Men det
er verdt å minne om at begrepet også omfatter reaksjoner som oppstår
hos personer som produserer mat for andre, som bakere, ansatte i ﬁskeog skalldyrsindustrien, andre deler av ferdigmatindustrien, kjøkken og
cateringvirksomheter mv. Her snakker vi om matoverfølsomhet som
yrkessykdom hvor eksponeringen i hovedsak skjer gjennom yrkesrelatert
kontakt med hud og luftveisslimhinner.
Primærutredning og oppfølging
Primærutredning, likeledes oppfølgingen etter avsluttet utredning, vil
alltid måtte foregå i allmennpraksis, gjerne i samarbeid med vekslende
deler av spesialisthelsetjenesten. Dette er grundig beskrevet annet sted.
Når utredningen her ikke gir tilfredsstillende diagnostisk avklaring eller
effekt av igangsatt behandling, eller når tilstandens kompleksitet og alvorlighets¬grad tilsier det, vil pasientene nå etter hvert kunne henvises videre
til et nytt tredjelinje-nivå, nemlig de regionale tverrfaglige allergisentra
(også omtalt som regionale sentre for astma, allergi og overfølsomhetsreaksjoner – RAAO).
Regionale tverrfaglige allergisentra
Som følge av «Nasjonal strategi for forebygging og behandling av
astma- og allergi sykdommer 2008-2012” er et av mange foreslåtte tiltak
opprettelsen av regionale tverrfaglige allergisentra. Siden 2011 har dette
også vært formulert i oppdragsdokumentene fra HOD til de regionale helseforetakene (”Etablere eit regionalt tverrfagleg kompetansemiljø for
astma- og allergisjukdommar med hovudfokus på rådgiving og kompetanseoverføring for å få etablert eit best mogleg tilbod lokalt, som ei oppfølging av ”Nasjonal strategi for førebygging og behandling av astma- og
allergisykdommer 2008–2012”)
Hovedhensikten med allergisentrene er å samle på ett fysisk sted
omkring pasientene allergologikompetente leger og leger fra andre fagspesialiteter som i særlig grad er av betydning for en helhetlig utredning
av pasientgruppene, som eksempelvis matoverfølsomhet. Disse skal
sammen med andre fagdisipliner som klinisk ernærings-fysiologi, laboratoriemedisin, spesialsykepleiere, kliniske psykologer og psykiatere mv.
etablere koordinerte utredningsprogrammer for de problemstillinger som
ikke lar seg løse tilfredsstillende på andre nivåer i helsevesenet. Ved
Haukeland Universitetssjukehus blir disse problemstillinger betegnet
«spesialallergologi», og matoverfølsomhet er et typisk eksempel.
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Sentrene vil i hovedsak bestå av tre deler, en klinisk utrednings- og
behandlingsdel, en kompetansedel (forskning, kompetansespredning) og
en laboratoriedel.
”Haukelandsmodellen”- utredningstruktur for matoverfølsomhet
En slik standardisert samarbeidsmodell for matoverfølsomhet er
utprøvd ved Haukeland Universitetssjukehus nå i over en tiårsperiode.
Strategien tar utgangspunkt i at en optimal utredning og behandling av
disse ofte komplekse problemstillingene må være pasientrettet og helhetlig, utført av kompetent helsepersonell og kunnskaps- og forskningsbasert. Det innebærer avdelings- og spesialitetsovergripende samarbeid
som i hovedsak omfatter klinisk allergologi, klinisk ernærings¬fysiologi,
gastroenterologi, psykiatri, klinisk psykologi (Figur 1) i tillegg til andre som
laboratorie¬medisin og selvsagt – primær-helsetjenesten.

Figur 1.
Samarbeidsmodell for utredning av matoverfølsomhet
(«Haukelandsmodellen»)
Utredningsalgoritmen - en viktig suksessfaktor
Utredningen har pasienten i sentrum, setter av tilstrekkelig tid og gjør
en grundig somatisk og psykologisk avklaring av alle faktorer som er kjent
for å kunne ha betydning for pasientens problemstilling.
Siden problemstillingen er overfølsomhet, starter - og avsluttes utredningssirkelen hos klinisk allergolog som på den måten blir den pasientansvarlige legen gjennom den sammensatte prosessen. Etter at hvert
trinn i utredningssekvensen er ferdiggjort, oppsummeres delresultatene
trinnvis sammen med pasienten av den fagansvarlige for hver del. Når
hele utredningssirkelen er gjennomført, gjøres en avsluttende gjennomgang av alle resultater i samtale med allergolog og andre fagpersoner. Det
konkluderes og legges opp forslag til behandling, det sendes epikrise til
fastlege og eventuelt andre involverte leger.
Alle pasienter som utredes, går i hovedsak igjennom samme programposter, men med individuelle justeringer. Siden det er en omfattende
og krevende utredning, ikke minst for pasienten, går en på forhånd igjennom trinnene og hva de innebærer av innsats og eventuelt ubehag. Slik
får pasienten på forhånd mulighet til å ta stilling til om de ønsker å investere så vidt mye i forhold til de plager de har.
I utredningssirkelen inngår kort beskrevet følgende fordeling av arbeidsoppgaver:
Allergidiagnostikk
Den har til hensikt å sannsynliggjøre årsakssammenhengen mellom
eksponering for matvare og sykdomsbilde, påpeke mulige sykdomsårsaker (allergener) og -mekanismer. Både metode¬galleri, allergenutvalg og
diagnostisk strategi må særlig tilrettelegges for denne pasientgruppen.
Matvareprovokasjoner
Matvareprovokasjoner har til hensikt å dokumentere sammenhengen mellom eksponering for gitt matvare og klinisk reaksjon, samt anvise
hvilken mengde matvare som skal til for å utløse reaksjoner. De utføres
vanligvis i en sekvens som starter med kost- og symptomregistrering på

vanlig kost (hvis mulig), deretter eliminasjons¬forsøk (fjerne den mistenkte matvaren), åpen provokasjonstest (dvs. både pasient og lege/sykepleier vet hvilken matvare som gis), og, dersom de er positive, gjennomføring
av dobbelt blindede placebokontrollerte provokasjons¬tester (DBPCFC)
hvor altså hverken lege, sykepleier eller pasient vet hva som gis før etter
at undersøkelsen er gjennomført. Matvareprovokasjonene gjøres i samarbeid mellom ernæringsfysiolog, spesialsykepleier og klinisk allergolog.
Mage-tarmutredning
Ved behov for undersøkelser av mage-tarm-systemet blir pasientene
henvist til utredning ved Gastroenterologisk seksjon. Utredningens hensikt er å påvise eller utelukke sykdommer i mage-tarm-systemet, inklusive funksjonelle plager som kan være forklaring på at pasienter får symptomer fra mage og tarm når de spiser.
Livskvalitet, subjektive helseplager og psykisk sykdom
Alle pasienter som går inn i utredningsprogrammet for matoverfølsomhet, screenes med spørreskjema om bla. livskvalitet, forekomst av
subjektive helseplager (symptomer uten medisinsk forklaring) og psykisk
helsetilstand mv. Slik får man et inntrykk av pasientenes mentale helsetilstand og hvordan de tenker og agerer i sitt ofte vanskelige forhold til mat.
Dessuten kan pasienter hvor det kan være behov for en nærmere psykiatrisk vurdering, fanges opp.
Når utredningen er avsluttet, er dette også viktig kunnskap for å etablere individuelle behandlingsplaner som gjerne omfatter strategier for
mestring.
Klinisk ernæringsfysiologisk utredning
Konsultasjon hos klinisk ernæringsfysiolog innebærer bla. kartlegging av kosthold og spisevaner i forhold til pasientens plager samt planlegging og gjennomføring av matvare-provokasjoner som beskrevet over.
Ved avsluttet utredningssirkel vil ernæringsfysiolog foreslå kostholds¬justeringer i henhold de foretatte undersøkelser. Dette kan både
innebære eliminasjon av matvarer som er årsak til sykdom, men ofte også
det å gjenetablere et mer normalt og allsidig kosthold der matvarer ikke er
sykdomsårsak og hvor omfattende eksklusjonsdietter tidligere er blitt
iverksatt på feilaktig grunnlag. Slik tilbys det for eksempel ”spiseskole” der
pasienter kan komme og gjeninnta tidligere ekskluderte basismatvarer
under overvåking av kyndig personell.
For øvrig blir det sett til at pasientene også går ut av utredningen
med individuelt rettede råd om riktig ernæring i forhold til fysisk aktivitet og
andre helsemessige risiko-faktorer.
Forskningsvirksomhet og formidling
Fagmiljøet for matoverfølsomhet har i en periode vært inkludert i
sykehusets topp-forskningsprogram og derigjennom mottatt midler til styrket forskningsvirksomhet innen fagfeltet. Gruppens ledere og en rekke
andre deltagere har og har hatt universitetsstillinger og, ved siden av
egne forskningsprosjekter, deltatt i ﬂere eksterne samarbeidsprosjekter.
De forskningsmessige resultater fra perioden har vært mange og er
dels publisert som ledd i en rekke master- og doktorgradsprosjekter. Det
har bidradd til øket kunnskap om matoverfølsomhet slik beskrevet nærmere annet sted.
Formidling av kunnskap har vært omfattende ved siden gjennom
vitenskapelige publikasjoner, i studentundervisningen, i videre- og etterutdanningskurs og andre kurs for leger i allmenn- og spesialistpraksis, pasientorganisasjoner og i populærmedisinske artikler slik redegjort for annet
sted.
Konklusjoner
Erfaringene med Haukelandsmodellen er gjennomgående gode og
vil kunne brukes som modell når nå de regionale tverrfaglige allergisentra
gradvis skal bygges opp i Norge, men lokale modiﬁkasjoner må nok til.
En utfordring har det vært å opprettholde utredningsalgoritmen intakt
over tid innad i en travel sykehusorganisasjon i stadig endring. I harde
økonomiske tider kan også enkeltavdelingers prioriteringer og disposisjoner lett, om enn kanskje utilsiktet, påvirke slike tverrdisiplinære utredningsprogrammer. Derfor må relasjonene formaliseres og gjøres langt
mer synlig og bindende for partene dersom de skal fungere i en allergisentersammenheng. Det er avgjørende at utredningsforløpet blir påregnelig og minst mulig avhengig av enkelte nøkkelpersoner, entusiaster og
diverse tilfeldigheter.

Det gjenstår også å ﬁnne den optimale måten å kommunisere/samarbeide utad mot fastlege og andre eksterne behandlere i kommunehelsetjenesten.
Modellen har gitt store muligheter for forskning i stimulerende tverrfaglige omgivelser.
En kostnad-nytte analyse av utredningsprogrammet har vært prosjektert og forsøkt startet ved ﬂere anledninger, men gjennomføring har til
nå strandet på manglende ressurser. Som del i en overordnet fremtidig
allergisenterstruktur vil dette trolig bli lettere å få til.
Laboratoriediagnostikk
Laboratoriediagnostikk kan spille en vesentlig støtterolle i utredning
av allergi og overfølsomhet generelt og ikke mindre ved matover¬følsomhet. Det omfatter en lang rekke analyser inkludert immunologiske markører først og fremst i blodet, men også i slimhinnesekreter. I takt med etableringen av de regionale allergisentrene vil nok en rekke nye laboratorieanalyser bli etterspurt. For å undersøke sykdomsårsak og -mekanisme
ﬁnnes metoder som i dag dels brukes innen allergiforskning, men som
også har potensiale for fremtidig klinisk bruk. Eksempler er Basoﬁl
Aktiverings Test (BAT, CD-sens) og Histaminfrigjøringstest (HRT) dels for
indirekte påvisning av IgE-sensibilisering, dels for påvisning av effekt av
diverse intervensjoner. Lymfocytt-stimuleringstest (LST) har potensiale for
påvisning av andre enn IgE-medierte sykdomsmekanismer.
Kvantitering av matallergener
Ved matoverfølsomhet spesielt, må det overveies etablert rekvirerbare analyser for å dokumentere tilstedeværelse av allergent aktive matvareproteiner i sammensatte matprodukter. Dette for eksempel når det er
behov for å kunne påvise at den matvaren pasienten har reagert på, virkelig inneholder det allergenet pasienten har IgE-antistoffer mot. Slik analysemulighet vil også kunne være nyttig for matvareindustrien for å kontrollere sine produksjonslinjer og offentlige kontrollmyndigheter i deres
arbeide for sikker mat for pasienter med matallergi.
Analysemetodene vil også kunne modiﬁseres til bruk for å kvalitetssikre arbeidsatmosfæren for de som arbeider i de forskjellige deler av
nærings¬middelindustrien, m.a.o. i primær-, sekundær- og tertiærprofylakse mot yrkesbetinget matallergi.
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HVORDAN BESTEMMES MERKING AV ALLERGENER I
MAT?
Martinus Løvik, Avdeling for mat, vatn og kosmetikk, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, og Institutt for kreftforskning
og molekylærmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim.
martinus.lovik@fhi.no
Matallergi er et betydelig folkehelseproblem. Ingen effektiv behandling ﬁnnes, og vi kjenner heller ingen effektiv måte å forebygge matallergi på.
Den eneste måten matallergikere har til å unngå ubehagelige og i verste
fall livstruende reaksjoner, er å unngå maten som de er allergiske mot (og
eventuelt kryssreagerende matvarer). De allergene komponentene er
ofte skjult i et sammensatt produkt, og merking er derfor nødvendig for at
en person med matallergi skal kunne vite at en matvare inneholder det
bestemte allergenet og bør unngås.
Risikovurdering og risikohåndtering
Det er imidlertid ingen klare kriterier generelt for hva som bør merkes, verken når det gjelder hvilke allergener, mengden allergener, allergenenes
styrke, motstandsevne mot varmebehandling, og så videre. Mengden
som brukes, kan være én faktor, og måten det brukes på. Det er mindre
grunn til å merke et allergen som nesten alltid brukes slik at man ser det
og vet hva det er, enn et allergen som ofte brukes som et ’skjult’ allergen
i mat. Videre vil ’overmerking’ – merking av mange lite viktige allergener
som nesten aldri har betydning – kunne virke sløvende og gjøre at merkingen ikke leses og ikke tas på alvor selv i de tilfellene den er viktig.
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Avgjørelser om merking må derfor tas på et meget sammensatt grunnlag,
både vitenskapelig og praktisk. Som i toksikologien er derfor avgjørelsesprosessen delt i to deler. Den første delen er risikovurdering som er en
vitenskapelig prosess med vurdering av dokumentasjon – hva er dokumentert med hensyn til allergi mot den aktuelle matvaren, hvor god er
dokumentasjonen? Den andre delen er risikohåndtering, hvordan vi på
grunnlag av det vi vet kan treffe best mulig tiltak for å redusere risikoen og
forebygge problemer. Dette er to helt forskjellige prosesser som ikke må
blandes, slik er det også i EUs system. Og selv om Norge ikke er medlem
av EU, følger vi på grunn av EØS-avtalen, i hovedsak de vedtakene EU
gjør, og er også med i den forutgående diskusjonen.
Delt ansvar
Ansvaret for risikovurderingen, altså den rent vitenskapelige vurderingen
av hva som er dokumentert om det aktuelle allergenet, gjøres EFSA
(European Food Safety Authority) , EUs matsikkerhetsorgan som er lokalisert i Parma, Italia. EFSA foretar frie, vitenskapelige vurderinger, og er
bygget opp på basis av såkalte ekspertpaneler for ulike områder av matfeltet. Panelene består alle av 21 eksperter valgt på grunnlag av sin kompetanse etter åpen utlysning. Det er ingen forslag eller nominering fra
nasjonale organer, ekspertene velges på fritt grunnlag og representerer
kun seg selv, ikke sin institusjon eller sitt hjemland, og skriver under på å
opptre med fullstendig uavhengighet. Panelene settes sammen slik at de
ulike typer ekspertise området trenger, er til stede, og man søker geograﬁsk spredning og en rimelig fordeling mellom kjønnene, men det avgjørende er de vitenskapelige kvaliﬁkasjonene og egnethet for denne typen
arbeid samt uavhengighet i forhold til industri og interessegrupper (habilitet). Mye informasjon om panelmedlemmene legges ut på internett på
EFSAs hjemmesider, som for øvrig er en rik kilde til informasjon om bl.a.
matallergi. Panelene fungerer i tre år, og en ekspert kan bare tjene i tre
treårs-perioder. Allergi ligger under NDA-panelet (Ernæring, dietetiske
produkter og allergi).
Det er viktig å understreke at EFSA bestemmer egentlig ingen ting. EFSA
vurderer kvalitet på dokumentasjon og gir råd, EFSA er et rådgivende
vitenskapelig organ. Det EFSA avgjør, er hvor god den vitenskapelige
dokumentasjonen er, hva forskningsbasert kunnskap sier.
Risikohåndteringen, altså de administrative, forvaltningsmessige beslutningene, er det EU-kommisjonen i Brüssel som gjør. Derfor er også all
lobbyvirksomhet og forsøk på å påvirke beslutningene fokusert mot EUkommisjonen og dens overordnete demokratiske organ, EU-parlamentet.
EFSA får sine oppdrag fra EU-kommisjonen, i tillegg til at EFSA kan ta initiativ til utredninger selv (”self-tasking”) i den grad det er arbeidsmessig
kapasitet og prioriteringene gjør det mulig. Figuren under viser de ulike
aktørene i denne prosessen. EFSA får som sagt sine oppdrag fra EUkommisjonen, men kan under arbeidet også til en viss grad stå i dialog
med de nasjonale organene. EU-parlamentet er overordnet. Ulike typer
saker har litt ulike prosesser under EU-kommisjonen i forhold til de nasjonale organene når beslutninger skal fattes (se egen artikkel om risikohåndtering/bestemmelser om merking). Ulike interessegrupper vil som
nevnt først og fremst rette sin virksomhet mot EU-kommisjonen og EUparlamentet, men EFSA har også ulike typer informasjons- og dialogmøter med interessegruppene (Stakeholders).

Når det gjelder dokumentasjonen, er internasjonale vitenskapelige tidsskrifter grunnlaget. Engelsk er arbeidsspråket, men artikler på andre
språk oversettes (ellers leses av eksperter med relevant språkkunnskap)
dersom de anses som viktige ved å kunne inneholde verdifull informasjon
som ikke allerede er dekket gjennom de engelsk-språklige tidsskriftene.
Metodene brukt i forskningen vurderes meget kritisk og i stor detalj, fra kliniske eller molekylærbiologiske metoder til statistikk, ingenting tas ’at face
value’. Hovedpillaren er dobbelt blind placebokontrollert matprovokasjon,
og lite godtas som grunnlag for konklusjoner uten denne typen evidens.
In vitro-studier veier generelt lite, men det kommer selvsagt til en viss grad
an på problemstillingen, det samme gjelder dyrestudier. Allergi er komplekst, og immunsystemet er komplekst. Studier på levende mennesker i
en mest mulig naturlig situasjon er det som gir mest pålitelig informasjon.
Av saker relatert til allergenmerking har EFSA et mandat til å foreslå justering av listen over særlig viktige allergener som alltid skal merkes uten
unntak og uansett mengde, det såkalte Annex IIIa i EU-terminologien,
hvor standardformuleringen går som ”Fish and products thereof”, ”Peanut
and products thereof” og så videre. Det er nå 12 allergener på denne listen, pluss to andre overfølsomhets-framkallende stoffer (laktose og sulﬁtt)
utenom gluten som jo overlapper med allergenene. Listen revideres med
noen års mellomrom. Videre er det EFSA som faglig vurderer søknader
fra industrien om fritak fra merking når/om ’products thereof’ kan dokumenteres ikke lenger å være allergiframkallende fordi allergenene er fjernet eller ødelagt eller ﬁnnes i så liten mengde at det anses uten helsemessig betydning. Eksempler på dette er mikropartikler av ﬁskegelatin
med fargestoff brukt til matfarging, klaring av vin med eggehvite, protein
fra svømmeblæren i visse ﬁskeslag eller melkeprotein, alkohol/alkoholholdige drikker destillert fra korn eller myse, øl klaret med ﬁskeprotein, og
noen andre.
EFSAs råd følges oftest av EU-kommisjonen, men EU-kommisjonen må
jo også ta andre hensyn enn de rent allergologiske, så det hender at
avgjørelser ’legges litt ut mot kanten’ i forhold til EFSAs råd. Men i et råd
fra EFSA ligger det en meget sterk indikasjon på hva avgjørelsen i EUkommisjonen vil bli, så EFSA og ekspertene der har en betydelig reell
makt, ved siden av at det er en spennende og stimulerende faglig arena.
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MERKING AV ALLERGENER I MATVARER
Anne Bueso, klinisk ernæringsfysiolog, Mattilsynet.
Den eneste behandlingen for en person med matoverfølsomhet, er å
unngå matvaren(e) som vedkommende reagerer på. Ingredienslisten er
forbrukerens eneste og viktigste verktøy for å ﬁnne ut om maten inneholder ingredienser han eller hun ikke kan spise.
Virksomheter som produserer eller importerer matvarer har ansvar for at
maten er merket slik regelverket sier.
Følgende ingredienser skal alltid merkes dersom de inngår i en ferdigpakket matvare:
• Glutenholdig korn (hvete, rug, bygg, havre, spelt, kamut/egyptisk
hvete eller hybrider av disse) og produkter fremstilt av glutenholdige
korn.
• Skalldyr og produkter fremstilt av skalldyr.
• Egg og produkter fremstilt av egg.
• Fisk og produkter fremstilt av ﬁsk.
• Peanøtter og produkter fremstilt av peanøtter.
• Soya og produkter fremstilt av soya.
• Melk og produkter fremstilt av melk (herunder laktose).
• Nøtter (mandel, hasselnøtt, valnøtt, cashewnøtt, pekannøtt, paranøtt, pistasienøtt, macadamianøtt/australianøtt) og produkter fremstilt av nøtter.
• Selleri og produkter fremstilt av selleri.
• Sennep og produkter fremstilt av sennep.
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• Sesamfrø og produkter fremstilt av sesamfrø.
• Svoveldioksid og sulﬁtt i konsentrasjoner på 10 mg/kg eller mer eller
10 mg/l, uttrykt som SO2.
• Lupin og produkter fremstilt av lupin.
• Bløtdyr og produkter fremstilt av bløtdyr.

Mer informasjon ﬁnnes på www.mattilsynet.no og www.matportalen.no
For spørsmål relatert til merking av ingredienser som kan gi allergiske
reaksjoner, ta kontakt med ditt lokale distriktskontor i Mattilsynet på telefon 06040.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Merking av glutenfrie matvarer
Matvarer merket med ”glutenfri” skal inneholde mindre enn 20 mg
gluten/kg²
Matvarer merket med ”svært lavt gluteninnhold” skal inneholde mindre enn
100 mg gluten/kg²

² Forskrift av 10. juli 2009 nr. 999 om sammensetning og merking av næringsmidler til
personer med glutenintoleranse

Ingrediensene ovenfor skal angis i ingredienslisten på en måte som gjør
det enkelt for en forbruker å forstå hvilke ingredienser det er snakk om.
Ordet ”nøtter” er for lite spesiﬁkt. I ingredienslisten skal hvert enkelt nøtteslag angis. For eksempel mandel, valnøtt og pistasienøtt. Utenlandske
uttrykk som for eksempel ”tahini” (sesam) eller ”couscous” (hvete) kan
ikke brukes. ”Gluten fra hvete” skal for eksempel benyttes i stedet for
”hveteprotein”, da hveteprotein består av mer enn gluten.
Glutenholdig korn skal angis med navnet på kornslaget, for eksempel
hvetemel og rugmel. Det er ikke nødvendig å skrive ”glutenholdig korn” i
tillegg.
Tilsetningsstoffer som er laget av eller fra allergene ingredienser, skal
også merkes med en klar angivelse av ingrediensen den er fremstilt av,
for eksempel E 322 (soyalecithin).
Dersom en ingrediens er avledet fra en allergen ingrediens, skal denne
ingrediensen fremgå i merkingen både med sitt navn og hvilken ingrediens den er avledet fra.
Ingredienser som inneholder hydrolysert hveteprotein, skal angis i merkingen. Det er ikke tilstrekkelig å merke ”hvete” eller ”hveteprotein” – at
hveteproteinet er hydrolysert skal også skrives i ingredienslisten.
For andre ingredienser enn de som står på listen ovenfor, må disse oppgis i ingredienslisten når de utgjør mer enn 2% av varens totale vekt.
I noen matvarer brukes ingredienser som er fremstilt av ﬂere ingredienser,
såkalte sammensatte ingredienser. Eksempler på slike er margarin, syltetøy, majones, sennep og marsipan og kan inngå i ingredienslisten etterfulgt med en oppramsing av delingrediensene i den sammensatte ingrediensen.
Samlebetegnelser som f eks strøkavring og krydder kan brukes i ingredienslisten hvis ingrediensene som gir allergiske reaksjoner, spesiﬁseres:
Eksempel:
strøkavring (med hvete, egg, soya)
krydder (selleri)
En del matvarer merkes med «kan inneholde spor av» etterfulgt av en eller
ﬂere ingredienser som kan gi allergiske reaksjoner (allergener). Denne
merkingen gjelder for rester av allergener som ikke inngår som ingrediens
i produktet. Slik advarselsmerking skal bare benyttes dersom det er grunn
for dette, og kun etter at virksomheten har gjort en grundig vurdering av om
denne typen merking er nødvendig.

Glutenfrie produkter er matvarer som er særlig framstilt og beregnet til
personer med glutenintoleranse, f.eks. glutenfritt brød fremstilt av mel
hvor gluten er fjernet.
Glutenfrie produkter kan også være produkter som normalt kan være forurenset med gluten, f.eks. havregryn, men hvor det er tatt forholdsregler
for å sikre at produktet ikke blir forurenset under produksjonen.
Referansekode i ‘Helserådet’: ERN 2012 -19
Stikkord: Allergenmerking

NORDISK TILSYNSRAPPORT VISER FEILMERKING
Anne Bueso, klinisk ernæringsfysiolog, Mattilsynet
En ny tilsynsrapport fra Mattilsynet viser at mange matvarer som ﬁnnes på
det norske markedet, er merket feil når det gjelder ingredienser som kan
gi allergiske reaksjoner. Mattilsynet ser alvorlig på feilmerking av matvarer, og spesielt alvorlig blir det når det gjelder denne typen ingredienser.
Funnene i tilsynsrapporten er alvorlige. Det ble funnet feil i merkingen på
23% av de norske produktene Mattilsynet kontrollerte. I ﬂere tilfeller er
allergifremkallende ingredienser ikke oppført på produktet i det hele tatt,
selv om de ﬁnnes i produktet. Dette kan få store konsekvenser for allergikere.
Mattilsynets tilsynsrapport er en del av et felles nordisk prosjekt der matmyndighetene har sett på i hvilken grad matprodusenter og importører følger reglene for merking av allergener. Typiske eksempler på slike ingredienser er melk, egg, ﬁsk og skalldyr, noen typer nøtter, soya, og kornprodukter som inneholder gluten. Reglene for merking av denne typen ingredienser er de samme, de skal alltid merkes uansett mengde.
Generelt er norsk mat trygg, spesielt er den hygieniske standarden høy,
men denne tilsynsrapporten viser at det er mangler når det gjelder merking av matvarer for allergikere, og at det er viktig å rette opp disse manglene. Rapporten viser at situasjonen i Norge er omtrent som i de andre
nordiske landene. Sverige, Danmark og Finland, som også deltok i prosjektet hadde lignende feil på omtrent det samme nivået som Norge. I de
tilfellene der det ble funnet avvik fra regelverket har Mattilsynet pålagt
bedriftene å rette opp disse feilene, og det har også blitt kontrollert at
dette er gjort.
Det er den enkelte virksomhet som har ansvaret for at produktene er riktig merket, og at forbrukerne får riktig og forståelig informasjon om hva
produktene inneholder. Dette gjelder både virksomheter som produserer
egne produkter, og virksomheter som importerer produkter til salg i Norge.
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Virksomhetene har selv ansvar for å ha interne kontrollrutiner slik at merkingen av egne og importerte produkter alltid er oppdatert og korrekt.
Mattilsynets rapport viser at i overkant av en tredjedel (36%) av de kontrollerte virksomhetene manglet slike rutiner.
I tilsynsprosjektet har Mattilsynet også kontrollert bruken av advarselsmerkingen “kan inneholde spor av”. Dette er en frivillig merkeordning som
produsenten selv kan velge å bruke, men den skal ikke brukes uten
grunn. Prosjektrapporten viser at mange av virksomhetene som er kontrollert, bruker advarselsmerking uten at det er tilstrekkelig vurdert om det
er nødvendig. Feil bruk av advarselsmerking kan virke villedende for forbrukeren. Unødig bruk av slik tilleggsmerking kan bidra til å minske matvareutvalget for denne gruppen. Advarselsmerking skal ikke brukes som
unnskyldning for manglende hygienehåndtering og dårlige kontrollrutiner.
Matmyndighetene i de nordiske landene har nå på bakgrunn av det felles
tilsynsprosjektet utarbeidet et felles diskusjonsgrunnlag til bruk i EUs
arbeid med europeiske retningslinjer for bruk av advarselsmerking.
Alle forbrukere, også allergikere, skal kunne stole på at merkingen på
matvarer som selges i Norge, er riktig. Rapporten konkluderer med at
næringsmiddelbransjen må ta ansvar og ordne opp. Feil i merking på matvarer kan få alvorlige konsekvenser.
Rapporten ”Märkning av allergener och ”kan innehålla spår av” allergener”
kan bestilles hos Nordisk Ministerråd http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2012-528
Referansekode i ’Helserådet’: ERN 2012 – 36
Stikkord: Allergimerking

FORSKNING – HVA SKJER?
Live S. Nordhagen, forskningssykepleier OUS, Oslo universitetssykehus
HF, Ullevål sykehus, Forskningsenheten Kvinne- og barneklinikken,
Barnesenteret, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo. Tlf. 22 11 76 71/72
92096981. lnordhag@ous-hf.no
Det pågår og skal startes opp studier på matallergi og matvareoverfølsomhet på ﬂere av landets sykehus og institutt, i denne artikkelen blir det
en kort presentasjon av disse studiene.
Universitetssykehuset Nord Norge:
Atopisk sykdom hos Ungdom i Nord-Norge
Overlege Martin Sørensen ved barneavdelingen, Universitetssykehuset i
Nord-Norge er i startfasen med to forskningsprosjekter mht astma, eksem
og allergi hos barn og ungdom. I den første studien er målet å ﬁnne forekomst av disse sykdommene hos ungdom i 3. klasse i videregående
skole. Studien er en av 17 delstudier i en stor ungdomsundersøkselse (Fit
Futures 2), som igjen er en del av Tromsøundersøkelsen. Alle elever hentes til forskningsposten ved UNN. Her besvarer de elektroniske spørreskjema som inneholder spørsmål om astma, eksem og allergi i tillegg til
mange andre spørsmål (livsstil, trening osv). Alle tar blodprøver for allergitesting og gjennomfører lungefunksjonstester (Spirometri med reversibilitetstest og måling av NO i ekspirasjonsluft). I tillegg til å kartlegge forekomst av astma, eksem og allergi vil vi ha ekstra fokus på ﬁskeallergi som
synes å være vanligere i Nord-Norge enn landet for øvrig. De som er allergisk for ﬁsk blir testet for mange forskjellige ﬁskearter. I den andre studien vil 30 barn med ﬁskeallergi i alderen 5-15 år bli undersøkt nærmere for
å ﬁnne ut om man kan gjøre en mer presis diagnostikk av ﬁskeallergi og
dermed unngå unødige kostrestriksjoner. Det er i dag vanlig at ﬁskeallergikere testes kun mot torsk, evt også mot laks, og får beskjed om å holde
seg unna all ﬁsk. I denne studien vil det tas blodprøver for mange forskjellige ﬁskearter og det gjennomføres matvareprovokasjoner med forskjellige typer ﬁsk. Målet er en mer presis og individuelt tilpasset diag-
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nostikk av ﬁskeallergi hvor ﬁskeallergikere får hjelp til å ﬁnne ut om de
tåler noen typer ﬁsk.
Oslo universitetssykehus:
Oslo Peanøtt Allergi Studie
Stipendiat Helene Lindvik, i ORAACLE-gruppen v/kvinne-barn avdelingen, Oslo universitetssykehus, gjennomfører en studie for å undersøke to
nye metoder for diagnostikk av peanøttallergi. Bakgrunnen for studien er
mangel på gode diagnostiske metoder. Prikktest og spesiﬁkk IgE mot
peanøtt (blodprøve) viser om barnet har allergiantistoffer mot peanøtt,
men mange barn har slike allergiantistoffer uten å være allergiske. For å
stille en sikker diagnose kreves kostprovokasjon. Kostprovokasjon er tidkrevende og kan medføre ubehag for den som undersøkes. Studien
undersøker nytten av konjunktival allergen provokasjon med peanøtt og
av diagnostikk med peanøttkomponenter. Og om disse testene kan brukes for å skille mellom barn som har peanøttallergi og barn som er sensibilisert uten å ha en klinisk allergi. Studien ønsker også å ﬁnne ut om testene kan brukes til å vurdere alvorlighetsgrad og terskelverdi. Matallergi
skyldes at tarmslimhinnen reagerer allergisk på proteiner i maten som de
ﬂeste av oss tåler. En spesiell type celler, regulatoriske T-lymfocytter
(Treg) er viktige for utvikling og opprettholdelse av toleranse. I en delstudie som foregår ved Avdeling for mat, vann og kosmetikk ved
Folkehelseinstituttet undersøkes det om konsentrasjonen av regulatoriske T-celler i perifert blod kan brukes til å forutsi en klinisk allergi mot peanøtter. Hundre barn fra 5 til 18 år deltar i studien.
”Take away food allergy: ”Inducing tolerance to peanut and egg in
children
Stipendiat Merethe Melby Michelsen og overlege Geir Håland i ORAACLE gruppen v/kvinne- barneavdelingen Oslo universitetssykehus starter
høsten 2012 opp en ny studie. Bakgrunnen for studien er at selv om
mange barn med matvareallergi utvikler en naturlig toleranse for det fødemidlet det er allergisk mot er det forsatt en stor andel hvor allergien vedvarer inn i ungdoms og voksen alder. Dette gjelder spesielt for peanøtt og
trenøtt allergier. Til nå har behandling av matvareallergi vært basert på å
unngå eksponering for de aktuelle matvarene. En har tidligere forsøkt å
gjennomføre allergivaksinering av matvareallergikere ved injeksjoner av
økende mengde allergen slik en gjør for en del inhalasjonsallergener. Men
på grunn av alvorlige bivirkninger har dette ikke vært gjennomførbart.
Nylig publiserte pilotstudier har imidlertid vist at ved daglig å spise matvaren en er allergisk mot i økende doser opp til en vedlikeholdsdose kan
en oppnå en desensibilisering dvs. toleranse overfor matvaren så lenge
en behandles. Det er imidlertid fortsatt uavklart om en kan oppnå varig
toleranse som varer etter at behandling er avsluttet og hvor lenge en slik
behandling eventuelt må foregå og med hvilken dose. Formålet ved studien er å se på om en kan indusere varig toleranse til peanøtt og egg hos
barn som er allergisk til disse matvarene. Den vil inkludere 60 barn med
peanøtt- og 60 barn med egg allergi som vil bli behandlet i 3 år og deretter fulgt i ytterligere 1 år for å se hvor stor andel som oppnår varig toleranse. I samarbeid med Swiss Institute of Asthma and Allergy Research i
Davos vil en også se på hvilke forandringer som skjer i immunsystemet
ved toleranse utvikling.
Miljø og Barneastmastudien (BMA studien) (Environment and
Childhood Asthma (ECA) 0-16 år
I denne fødselskohort studien etablert i 1992 med 3754 barn født i Oslo
ble informasjon om allergiske sykdommer innhentet hvert ½-år fra fødsel
til to års alder, og hos barn med gjentatt bronkial obstruksjon og deres friske kontroller (526/612 møtte til undersøkelse) ble det ved to års alder gjort
en grundig klinisk undersøkelse, inklusive vurdering av allergisk sensitivisering ved prikktest og spesiﬁkke IgE analyser. Det ble i et delprosjekt
hentet inn barn med mistenkt kumelksproteinallergi (Eggesbø) og analysert forekomst av melkeallergi.
Alle barn med lungefunksjon målt ved fødsel (n=802) og de som deltok i
2-års case-kontrollstudien (n= 526) ble etterundersøkt ved 10 og 16 år
(hhv 1019 og 550 deltok), med grundig allergologisk utredning ved prikktest og spesiﬁkke IgE analsyer og intervjuet om mulige reaksjoner på
fødemidler samt andre allergiske sykdommer. MBA-studien pågår, og det
blir nå undersøkt forekomst av fødemiddelallergi og sammenheng med
oppgitte reaksjoner. I tillegg vil det ble undersøkt om tidlig sensibilisering
til fødemiddelallergener er assosiert med senere allergisk sykdom.

Bronchiolitis All-SE Norway studien (ClincialTrials.gov number,
NCT00817466)
Denne multisenter (Helse Sør-Øst) randomiserte kontrollerte dobbelblindete studien av behandlingseffekt av rasemisk adrenalin versus saltvann
for akutt bronkiolitt inkluderte 450 barn innlagt i første leveår for akutt
bronkiolitt (gjennomsnitt 4 måneder) samt populasjonsbasert kontrollgruppe på 238 barn med tilsvarende alder. Alle barna følgest opp 18
måneder senere med tanke på utvikling av allergisk sykdom. I studien tas
total og spesiﬁkke IgE antistoffer ved inklusjon og etter 18 måneder, samt
prikktest og utvidet intervjuskjema ved oppfølgingsundersøkelsen.
Livskvalitet måles ca 9 og 18 måneder etter innleggelsen med spørsmål
om sammenheng mellom stress og allergisk sykdom. Fødemiddelallergi
vil bli undersøkt ved 18-måneders oppfølgingskontrollen i form av intervju,
prikktest og s-IgE antistoffer.
Haukland universitetssykehus:
Forskningsprosjekt vedrørende matvareoverfølsomhet:
Seksjon for klinisk spesialallergi(SKS) og yrkesmedisinsk avdeling(HUS)
har et veletablert, mangeårig tverrfaglig fagmiljø for håndtering av mistenkt matvareoverfølsomhet. Det drives aktiv forskning og en rekke doktoravhandlinger er produsert. Dette inkluderer også forskning på og utvikling av nye laboratoriemetoder for påvisning av allergi, herunder matallergi.
En klinisk studie for påvisning av mulig sammenheng mellom total-IgEnivå i blod og mage-tarmplager ble startet i 2011, innsamling av data
pågår. I tidligere studier, også ved HUS, er det gjort funn som tyder på at
en slik sammenheng eksisterer, blant annet i form av økt antall mastceller med IgE på overﬂaten i biopsier fra tynntarm. Videre er det tidligere
påvist økt frekvens av mage-tarm-symptomer hos pasienter med allergisk
luftveisallergi, uten at det forelå påvist IgE- mediert matallergi. I tidligere
studier er dette imidlertid bifunn. I den aktuelle, prospektive studien er
hovedhensikten å undersøke aktivt om en slik sammenheng foreligger,
uavhengig av om pasienten har allergi mot matvarer eller ikke. Innsamling
av data avsluttes etter 1 års varighet høsten 2012.
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Biomarkører i urin fra kjemikalier som brukes som tilsetningsstoffer
i mat og kosmetikk:
Post-doc stipendiat Randi J Bertilsen ved avdeling for mat, vann og kosmetikk på Folkehelseinstituttet kartlegger biomarkører i urin for kjemikalier som ftalater (plastmykere), triklosan, parabener og bisfenol-A. Dette er
stoffer som brukes som tilsettingsstoffer i blant annet mat, matemballasje
og kosmetikk. Urin fra deltakere i Miljø- og barneastmastudien (Ullevål
sykehus) vil bli benyttet i prosjektet. Sammenhengen mellom biomarkør
nivå og astma og allergi hos barna vil bli undersøkt.
Musemodellen for klinisk matallergi (Mouse models of legume allergy: Development of two clinical models and studies of cross-allergenicity)
Nina E. Vinje ved Avdeling for mat, vann og kosmetikk har i et samarbeid
med Veterinærinstituttet et prosjekt som går ut på å etablere musemodeller for matallergi med kliniske reaksjoner som utfall. I prosjektet studeres
også mekanismene bak allergiske reaksjoner mot mat i disse modellene
med hovedfokus på allergi mot belgfrukter og kryssallergi mellom disse.
Dyremodeller har den fordelen at man kan studere en immunreaksjon i
dens fulle kompleksitet in vivo, og er spesielt nyttige når man ønsker å
studere kliniske allergiske reaksjoner. Hos matallergikere har det oppstått
svikt i utviklingen av oral toleranse eller tap av eksisterende toleranse som
gir overfølsomhetsreaksjoner ved inntak av en spesiﬁkk matvare.
Belgfrukter som peanøtter, soya, bukkhornskløver og lupin er matallergener med stor betydning for folkehelsen. Det er en betydelig serologisk
kryssreaktivitet mellom belgfruktene. Kliniske kryssreaksjoner, kalt kryssallergi, kan også oppstå og kan føre til alvorlige allergiske reaksjoner. De
etablerte musemodellene kan bidra til å øke forståelsen for mekanismer
ved matallergi, og bidra til å utvikle spesiﬁkke behandlinger mot matallergi. Modellene kan også være nyttige i forsøk på å utvikle mindre allergene
belgfruktplanter beregnet på konsum.
I samarbeid med Post-doc Johanna Bodin, Stipendiat Monica Andreassen
og Seniorforsker Unni C Nygaard, er musemodellen for lupinallergi
anvendt for å undersøke om ulike miljøfaktorer kan fremme utvikling av

matallergi. Musemodellen er nylig anvendt i et forskningsprosjekt for å
undersøke om mors eksponering for peroral bisfenol A (BPA) under
svangerskap og amming kan påvirke utvikling av matallergi i avkommene.
Modellen vil også brukes i et prosjekt som undersøker mulige effekter av
genmodiﬁserte planter på allergiutvikling.
Undersøkelse av peanøttkomponenter
Seniorforsker Ellen Namork ved Avdeling for mat, vann og kosmetikk skal
starte en undersøkelse av hvilke peanøttkomponenter som forkommer
hos de pasientene i matallergiregisteret som har peanøttallergi.
Veterinærinstituttet:
Utvikling av vaksine mot rekeallergi
Maaike Dooper ved Veterinærinstituttet gjennomfører et forskningsprosjekt i samarbeid med Immunologiske Institutt (Universitetet i Oslo), det
Italienske og det Norske Folkehelseinstituttet og Haukeland
Universitetssykehus. Prosjektet har som mål å utvikle en prinsipielt ny
terapeutisk vaksine mot matallergi. Rekeallergi er valgt som modell. Dette
er enn allergi som involverer kun et hoved allergen (tropomyosin), noe
som er til fordel for testing av forskjellige vaksineprinsipper. Prosjektet er
nå i det fjerde prosjektåret og en av vaksinekandidatene har gitt lovende
resultater. Dette er et såkalt fusjonsprotein som består av rekeallergenet
tropomyosin koblet til et humant protein som vil utløse immunologisk toleranse. Tester med humant blod fra rekeallergikere og prikktester på norske rekeallergikere viser at fusjonsproteinet har mulighet for å kunne stoppe en allergisk reaksjon. For at medisinsk industri skal kunne utvikle dette
videre, har Veterinærinstituttet startet patentsøkings prosessen.
Evaluering av rester av kveis i sjømat og forekomst av kveisallergi i
befolkningen
Med Eliann Egaas som prosjektleder og Orkla stiftelsen som ﬁnansiør
utføres et tverrfaglig samarbeid mellom forskere innen Veterinærinstituttet, NIFES, Haukeland og Universitetet i Oslo.
Kveis er en gruppe parasitter som vanligvis ﬁnnes i saltvannsﬁsk. Dersom
parasittert ﬁsk ikke blir korrekt tilberedt slik at parasitten dør, kan det kan
utløse akutte mage-tarm problemer. En slik episode kan gjøre personen
allergisk overfor død kveis. Da vil senere inntak av egentlig ufarlig død
kveis i prosessert ﬁskemat kunne være nok til å utløse en alvorlig allergisk
reaksjon. Vi har ikke dokumentert personer med kveisallergi i Norge, men
i ﬂere land som Norge eksporterer ﬁsk til, er dette ansett som et problem.
I dette prosjektet utvikler Veterinærinstituttet metoder til bruk i produktkontroll av industrielt bearbeidede produkter fra ﬁsk som torsk, makrell,
brisling og sild. Effekter av ulike tilberedelsesmåter på allergene proteiner
skal også studeres. Diagnostisering og undersøkelse av personer med
allergi mot ﬁsk, midd, skalldyr og kveis vil gi økt kunnskap om forekomst
av kveisallergi i Norge og om allergiske kryssreaksjoner.
Norsk oppdrettsﬁsk (laks, torsk) som går i innhegninger og gis varmebehandlet tørrfôr, antas å være fri for kveis. Prosjektet vil undersøke om
dette er korrekt.
Lovisenberg Diakonale Sykehus:
Patofysiologi ved uforklart, selvrapportert matoverfølsomhet
Ved Arnold Berstad, Jørgen Valeur og Ragnhild Unseth. Denne studien er
presentert som egen artikkel i dette spesialnummeret.
Referansekode i ‘Helserådet’: ERN 2012 – 31
Stikkord: Allergiforskning.

MATALLERGIREGISTERET
Ellen Namork og Martinus Løvik, Avdeling for mat, vann og kosmetikk,
Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
Hva er Matallergiregisteret?
Vårt nasjonale meldesystem og register for alvorlige allergiske reaksjoner
på mat – ”Matallergiregisteret” – ble satt i drift 1. juli 2000.
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Matallergiregisteret ble startet som et samarbeidsprosjekt mellom
Nasjonalt folkehelseinstitutt og Mattilsynet, og med Veterinærinstituttet
som samarbeidspartner og laboratorium for matallergenanalyser.
Meldesystemet hadde i starten midlertidig ﬁnansiering fra Handlingsplan
om forebygging av allergi, astma og inneklimasykdommer, men har siden
2002 fast ﬁnansiering. Matallergiregisteret er ikke et prosjekt, men et permanent tiltak i arbeidet med matallergi i Norge.
Matallergiregisteret er et frivillig, nasjonalt meldesystem der leger skal
melde tilfeller av mistenkte alvorlige allergiske reaksjoner på mat.
Tilfellene skal meldes ved første kontakt, uten å vente på videre forløp
eller diagnostisk utredning. Matallergiregisteret har tillatelse til senere å
hente inn opplysninger om diagnostisk utredning og videre forløp i de tilfellene der dette ﬁnnes interessant. Akutt, alvorlig allergisk reaksjon på
mat deﬁneres pragmatisk som en mistenkt allergisk reaksjon på mat som
er så sterk at lege søkes som ikke-planlagt hjelp innen 24 timer etter inntak av mistenkt mat.
Melding skjer på et en-sides skjema pluss samtykkeerklæring. Skjemaet
spør etter personopplysninger, behandlende lege og fastlege, kort sykehistorie med fokus på allergiske sykdommer, medikamentbruk, og opplysninger om den aktuelle episoden – matinntak, symptomer og forløp. Det
oppfordres til innsending av serum, og også evt. mistenkt mat når det kan
være grunn til allergenanalyse, men innsending av prøver er ikke obligatorisk – meldingen til statistisk bruk er det aller viktigste. Det gjøres imidlertid en grundig serologisk analyse (spesiﬁkt IgE) og evt. analyse av allergener i maten når prøver foreligger og serologi eller sykehistorie gir grunn
til spesiﬁkk mistanke om bestemte allergener. Serumet analyseres mot et
standardbatteri av matallergener med ImmunoCap® og mot andre allergener etter behov, og videre med en in-house matallergenmatrise (dotblot) som inneholder ca. 170 ulike matallergener. Innsamlede data bearbeides til statistisk bruk, samtidig som meldende lege og fastlegen får en
tilbakemelding med alle analyseresultater og en grundig analyse av tilfellet.
Formålene med Matallergiregisteret er:
• å skaffe til veie informasjon om matallergi i den norske befolkningen
– forekomst, risikogrupper (alder, kjønn, og annet), risikomat, risikosituasjoner, geograﬁske forskjeller med videre
• overvåkning av maten med hensyn til allergener ”som ikke skulle
være der” – matsikkerhet og trygghet for matallergikerne
• stimulere interessen for matallergi og øke kunnskapen blant helsepersonell og i befolkningen
Det er et viktig prinsipp at Matallergiregisteret ikke skal overta diagnostikken, som hele tiden er et lokalt ansvar for dem som håndterer tilfellet –
Matallergiregisteret skal bare bidra med informasjon og supplerende laboratoriedata som ikke må erstatte lokale undersøkelser.
Resultater fra Matallergiregisteret
På de 12 årene Matallergiregisteret har vært i drift, har det kommet inn i
overkant av 1000 meldinger, men det er helt klart at mange tilfeller som
skulle vært meldt ikke meldes. Kvantitativt gir Matallergiregisteret slik bare
minimumstall som vi vet er for lave, men de kvalitative data vi får fram er
viktige og trolig ganske representative. Økning av meldefrekvensen ville
likevel gi en stor forbedring av informasjonen fra Matallergiregisteret, og
er viktig for å gi et enda bedre grunnlagt for arbeidet med matallergi i
Norge.
Når det gjelder matsikkerhet, har Matallergiregisteret avdekket en rekke
tilfeller der maten inneholdt allergener som ikke skulle være der eller som
konsumenten ikke visste var der – lupin i pølsebrød (se egen artikkel),
skalldyr i ﬁskekake, melk i sjokolade (ikke deklarert), melk i ”melkefri” pølser og gluten i ”glutenfritt” bakverk (hveteallergiker) for å nevne en del.
Fordi Matallergiregisteret dekker hele landet, vil det lettere og raskere
fange opp et nytt problem enn om hvert sykehus eller hver region skulle
måtte oppdage problemet på egen hånd. Alvorlige reaksjoner på mat forekommer tross alt med relativt lav hyppighet – bare 3-4% av befolkningen
har en IgE-mediert matallergi som er det som i noen tilfelle kan gi akutte,
alvorlige reaksjoner - og det er viktig å få informasjon fra hele landet.
Matallergiregisteret har også bidratt til at vi har oppdaget noen ’nye’ aller-

32

gener – en veritabel epidemi av alvorlige reaksjoner på grunn av lupin ble
stoppet, og alvorlige reaksjoner mot bukkhornskløver på grunn av kryssreaksjon hos peanøttallergikere ble beskrevet.
Fordelingen mellom kvinner og menn har nokså konstant vært omlag
60/40. Fordi det her dreier seg om alvorlige reaksjoner der lege/legevakt
søkes som akutt hjelp, gjenspeiler trolig forskjellen en reell ulikhet i forekomst og ikke bare ulik ’health-seeking’ behaviour. Matallergi i Norge
synes – etter puberteten – å være et ’kvinneproblem’ i større grad enn et
’manneproblem’. Før puberteten er kjønnsfordelingen omvendt, med et
ﬂertall av gutter. Slik synes matallergi og astma å følge samme utviklingen med hensyn til at kjønnsfordelingen snus ved puberteten.
Aldersfordelingen var overraskende – som ventet var det en relativt høg
forekomst blant barn, men den store toppen på kurven var for unge voksne personer mellom 25 – 35 år. Dette er ny informasjon, som først nylig
er blitt bekreftet av data fra andre europeiske land. Denne aldersfordelingen ble funnet for begge kjønn, men var særlig markert for kvinner
Unge voksne synes slik å være en forsømt og oversett gruppe med hensyn til matallergi, kanskje fordi barna har sine foreldre og sine barneleger
til å passe på seg og som roper ut om problemet, mens unge voksne må
ta vare på seg selv og ikke gjør problemet synlig i samme grad.
Noe over 50% ﬁkk sin reaksjon innen 30 minutter etter inntak av mistenkt
mat, og om lag 80% innen tre timer. Vi har sett noen ’sene’ tilfeller av
anstrengelsesindusert anafylaktisk reaksjon på mat. Om lag 40% av de
alvorlige reaksjonene ble behandlet med adrenalin alene eller i kombinasjon med steroider eller antihistaminer. En del tilfeller kom til medisinsk
behandling først etter at reaksjonen hadde kulminert, og ﬁkk lettere
behandling eller kun observasjon.
Serum blir innsendt for om lag 90% av tilfellene, og settes opp mot et
standard matallergenpanel i ImmunoCap®. Hasselnøtt og peanøtt er de
vanligste allergenene serologisk bestemt. Reker og andre skalldyr er ganske vanlig, mens ﬁsk er sjelden.
Den geograﬁske fordelingen er ujevn. Spesielt er det forholdsvis få meldinger fra deler av Vestlandet. Det kan skyldes at forekomsten av matallergi er lavere der, men mer sannsynlig en lavere oppslutning fra legenes
side. Et økende antall leger synes imidlertid innstilt på å bidra til arbeidet
med matallergiproblemet ved å sende melding om akutte alvorlige reaksjoner på mat. Når antallet meldinger til vårt nasjonale register har økt de
seneste årene, tro vi det heller skyldes økt meldefrekvens enn en økning
i matallergi. Iallfall, Matallergiregisterets informasjonsverdi øker for hvert
tilfelle som legges til!
Ytterligere informasjon om Matallergiregisteret og meldemateriell ﬁnnes
på nettet, www.fhi.no/matallergiregisteret. Skjemaene må av personverngrunner skrives ut og sendes inn med posten.
Meldemateriell på papir sendes ut til de ﬂeste relevante leger omlag hvert
annet år, og ved melding kvitterer vi med nye skjemaer. Skjemaer kan
også bestilles med e-post til matallergiregisteret@fhi.no, eller per telefon
til Berit A. Stensby (21 07 64 96), Ellen Namork (21 07 64 33) eller
Martinus Løvik (21 07 66 64/ 91 377 388).
Referansekode i ‘Helserådet’: ERN 2012 – 16
Stikkord: Matallergiregister

LUPINALLERGI – EPIDEMIEN SOM VART STOPPA AV
MATALLERGIREGISTERET
Martinus Løvik, Avdeling for mat, vatn og kosmetikk, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, og Institutt for kreftforskning
og molekylærmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim.
martinus.lovik@fhi.no
Matvanane og mattilbodet har endra seg dramatisk dei siste tiåra, og
dette har endra biletet med omsyn til matallergen. Vi har fått peanøtter og

kiwi, som mange er allergiske mot, og dessutan lupin.
”Søtlupin” har i uminnelege tider vore brukt til mat og fôr i landa rundt
Middelhavet og i Sentral-Europa. Hagelupinen som vi kjenner så godt, er
derimot giftig. Lupinfrøa ser ut omtrent som ganske runde, litt ﬂate, store
bønner. Næringsverdien er god, og male til mjøl gir lupin gode bakeeigenskapar når lupinmjølet vert blanda inn i baksten. Lupin kan gje luftvegs- og matallergi, enten som primær sensibilisering eller på grunn av
klinisk kryssreaksjon med peanøtter. Typisk for plantefamilien
Leguminosae (belgfruktene) er at vi ofte ﬁnn serologisk kryssreaksjon,
men kryssreaksjonane har oftast ikkje klinisk betydning og gir sjeldan
symptom. Ved matallergi mot belgfrukter må ein vurdere kvar art belgfrukt
individuelt og ikkje på brei basis eliminere alle belgfrukter frå maten. Når
det gjeld lupin og peanøtter, ser det likevel ut til at det ofte ikkje berre er
serologisk kryssreaksjon, men også klinisk kryssreaksjon som kan gje
alvorlege symptom. Anafylaktisk reaksjon på lupin er dokumentert, og det
er publisert ikkje få kasuistikkar og pasientseriar om allergi mot lupin.
Bruken av lupin var lenge sterkt begrensa, og lupin til matbruk var så godt
som ukjent i Noreg. I 1997 vart det i Frankrike tillatt å blande inn inntil 10%
lupinmjøl i kveitemjølet, og bruken av lupin i kveitemjølet spreidde seg
raskt til andre europeiske land, mellom desse Noreg. Det norske nasjonale matallergiregisteret starta i juli 2000. I 2001 fekk Matallergiregisteret
inn ei melding om ein person med peanøttallergi som gjentatte gonger
hadde hatt sterke allergiske reaksjonar på pølsebrød kjøpt i ein bestemt
kiosk – pølsebrød kjøpt andre stader ga ikkje allergisk reaksjon. Vi mistenkte kontaminering med peanøtt som pasienten var allergisk mot, men
allergenanalyser ga ikkje haldepunkt for dette. Av kollegaer på kontinentet hadde vi høyrt om tilfelle av sterke reaksjonar mot lupin hos peanøttallergikarar, og etter eit betydeleg arbeid med utvikling av analysemetoden på Veterinærinstituttet kunne vi slå fast at pølsebrøda pasienten reagerte mot, inneheldt lupin, og fabrikanten bekrefta dette. Dette tilfellet av
lupinallergi vart publisert.
Det skulle vise seg at det første tilfellet av lupinallergi ikkje var det einaste. Matallergiregisteret fekk inn ei lang rekkje meldingar der matallergisk
reaksjon mot lupin enten var svært sannsynleg ut frå sjukehistorie og
serologi, eller der lupin som årsak til den allergiske reaksjonen var ei aktuell differensialdiagnose blant ﬂeire allergen. Auken i talet på meldingar til
Matallergiregisteret med lupin som sannsynleg eller mogleg årsak til ein
alvorleg allergisk reaksjon vart opplevd som dramatisk, og vi informerte
derfor om dette nye allergiproblemet både i Tidsskrift for Den norske legeforening og i media. Parallelt med dette såg ein ein auke i talet på allergiske reaksjonar på grunn av lupin i mat i ﬂeire andre europeiske land.
Mellom anna på bakgrunn av data frå Noreg vart lupin etter kvart teken
inn på det europeiske matsikkerheitsorganet EFSA og EU-kommisjonen
sitt såkalla Annex IIIA – lista over dei allergena som er så viktige at dei
ikkje kan få fritak for merking.
Det som vidare skjedde, er bemerkelsesverdig. Talet på meldingar der
lupin var ’hovedmistenkt’ eller ein sterk kandidat til å vere allergenet som
hadde gitt reaksjon, fall fort, og etter kvart såg vi svært sjeldan noen tilfelle av matallergiske reaksjonar på grunn av lupin i det heile tatt – epidemien hadde stoppa. Grunnen til dette er truleg at fordi vi med det nasjonale Matallergiregisteret hadde overblikk over heile landet, kunne vi tidleg
oppdage ein auke i allergi mot eit spesielt produkt eller eit spesielt allergen. Utan dette nasjonale overblikket, dersom kvar region eller kvar lege
og klinikk berre stelte med sitt, ville det ta mye lengre tid før ein oppdaga
auken av noko som trass alt var ein relativt sjelden tilstand. I tillegg fekk
vi ut informasjon om problemet ikkje berre gjennom Tidsskrift for Den norske legeforening, men også gjennom aviser og radio- og TV-intervju, og
det ”nye” allergenet vart raskt også teke inn i det offentlege regelverket.
Fallet i talet på allergireaksjonar på grunn av lupin kom nok delvis av at
peanøttallergikarane fekk informasjon om faren og kunne unngå varer
med risiko for å innehalde lupin, men kanskje mest på grunn av at lupin
kom i miskreditt hos bakevareprodusentane og at bruken derfor vart sterkt
redusert.
På denne måte stoppa Matallergiregisteret ein epidemi av matallergiske
reaksjonar mot lupin, med stor gevinst for samfunnet både helsemessig,
velferdsmessig og økonomisk. Berre gjennom dette har nok investeringa
i Matallergiregisteret betalt seg mangedobbelt.

Figur 1.
Figuren viser skjematisk kva som skjer når eit nytt allergen, for eksempel
lupin, vert teke i bruk av ei befolkning. Det vil ta ei tid før tilfelle av primær
allergi tar til å bli diagnostisert, og talet vil auke langsamt. Derimot, dersom det er klinisk kryssallergi med eit ’etablert’ allergen slik som peanøtt,
vil det ta kortare tid før allergiproblemet vert oppdaga, og talet på tilfelle
vil auke mykje raskare før det stabiliserer seg. I tilfellet med lupin fekk vi
’tidleg varsel’ gjennom Matallergiregisteret, auken i tilfelle vart avbroten og
talet på tilfelle fall ned mot null.
Referansekode i ‘Helserådet’: ERN 2012 – 15
Stikkord: Lupin. Matallergiregister.

KOSTHÅNDBOKEN
Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten
Guro Berge Smedshaug og Kjersti Birketvedt, begge Helsedirektoratet.
I juni 2012 lanserte Helsedirektoratet Kosthåndboken – Veileder for
ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Kosthåndboken skal
bidra til å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet i hele helse- og omsorgstjenesten. Kosthåndboken har et helhetsperspektiv på pasientforløpet i
tråd med samhandlingsreformen. Målgruppen for kosthåndboken er
ledere, helse- og kjøkkenpersonell som arbeider med pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten.
Ernæring påvirker fysisk og psykisk helse, og vi vet at et sunt kosthold er
helsefremmende. Ved sykdom får mange dårlig matlyst og kan ha vanskeligheter med å dekke kroppens næringsbehov. Optimalisering av
maten og måltidene en viktig del av behandlingen. Ved noen diagnoser
kreves spesiell tilrettelegging av kostholdet. Dette gjelder for eksempel
personer med underernæring eller matoverfølsomhet. For disse gruppene
kan nok og riktig mat være det eneste som skal til for at de blir friske.
Gode måltider skaper trivsel. Forsvarlig helsehjelp innebærer at hver pasient har krav på hjelp som er tilpasset individuelle behov. Dette inkluderer
også ernæringsmessige behov.
Kosthåndboken tydeliggjør betydningen av å kartlegge og følge opp
ernæringsstatus for den enkelte. Den gir oppdaterte anbefalinger på standard- og spesialkoster som tilbys i helse- og omsorgstjenesten. Videre
beskriver veilederen kostholdshensyn i ulike livsfaser, religiøse kostholdshensyn, samt ernæringsbehandling ved ulike diagnoser og sykdomstilstander. For de som har behov for spesialkost, som for eksempel
laktoseredusert eller glutenfri kost, gir Kosthåndboken informasjon om
hva som må unngås og hvilke alternative matvarer som kan brukes.
Veilederen kan også være nyttig i kostveiledning av pasienter.
Boken bygger på Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og
behandling av underernæring, samt andre relevante nasjonale faglige retningslinjer og gjeldende kostråd og næringsstoffanbefalinger.
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Kosthåndboken er først og fremst en revidering av Statens ernæringsråds
retningslinjer for kostholdet ved helseinstitusjoner, som første gang kom
ut i 1986 og senere ble revidert i 1995. En prosjektorganisasjon ble etablert i 2009 med en redaksjon bestående av representanter fra
Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Kostog ernæringsforbundet, samt Kliniske ernæringsfysiologers forening. Med
støtte fra intern og ekstern referansegruppe har redaksjonen i prosjektperioden innhentet tekstbidrag fra en rekke fagpersoner som til daglig arbeider med brukere/pa-sienter.
Rett mat til rett
pasient til rett tid,
krever kompetanse
og samarbeid på
ﬂere nivåer. Godt
tverrfaglig samarbeid og tydelig
ansvarsfordeling er
avgjørende for å
lykkes i ernæringsarbeidet. Ledelsen
har et overordnet
ansvar for planlegging og oppfølging.
Kosthåndboken vil
blant annet styrke
ernæringskompetansen i helse- og
omsorgstjenesten og være et verktøy for å implementere relevante
nasjonale faglige retningslinjer.
Referansekode i ‘Helserådet’: ERN 2012 – 34
Stikkord: Allergi-kosthåndboken.

KOSMETIKK
Berit Granum, Folkehelseinstituttet

kontaktdermatitt på uventede steder som for eksempel på kjønnsorganene.
Ingredienser som ofte forårsaker allergisk kontaktdermatitt er duftstoffer
og konserveringsmidler, men det er en lang rekke stoffer som brukes i
kosmetiske produkter som er vist å kunne gi allergi. Reaksjoner overfor
ingredienser i permanent hårfarge er av stor betydning da forbrukeren kan
få meget kraftige reaksjoner. Se mer detaljert omtale av duftstoffer, konserveringsmidler og hårfargestoffer nedenfor.
Irritativ kontaktdermatitt er en mer vanlig bivirkning ved bruk av kosmetiske produkter enn allergisk kontaktdermatitt. De kliniske symptomene er
veldig like, og derfor kan det være vanskelig å skille mellom en irritativ og
en allergisk respons. Blant kosmetiske produkter er såpe en vanlig irritant.
- Fotoallergi
Enkelte kjemikalier, som i utgangspunktet ikke er allergifremkallende, kan
etter påføring på huden omdannes til et allergen på grunn av UV-ståling.
De mest vanlige fotoallergenene er UV-ﬁltre (for eksempel bensofenoner)
i solkremer og fuktighetskremer. Kliniske symptomer ved fotoallergi er i
hovedsak eksem. Symptomene oppstår og forsvinner igjen 2-48 timer
etter påføring av produktet. Soleksponert område er oftest mest påvirket
men symptomer kan også spre seg til andre områder.
- Allergisk kontakturtikaria
Symptomene på allergisk kontakturtikaria kan være kløe og lokaliserte
områder med hevelse og rødhet (wheal-and-ﬂare) der det kosmetiske produktet ble påført men også generalisert urtikaria (hevelse hvor som helst
på kroppen) og anafylaksi. Symptomene kan oppstå kun få minutter etter
eksponering for allergenet, og forsvinner som oftest relativt raskt (i løpet
av noen timer).
Eksempler på kosmetiske produkter som kan forårsake allergisk kontakturtikaria er permanent hårfarge som inneholder p-fenylendiamin (PPD)
og solkremer/fuktighetskremer med UV-ﬁltre (for eksempel bensofenoner).
- Anafylaksi
Anafylaksi er en allergisk reaksjon hvor det kliniske bildet kan variere fra
forholdsvis milde systemiske symptomer til sirkulasjonskollaps og brå
død. En kraftig anafylaktisk reaksjon kan inkludere både urtikaria,
hevelser, lavt blodtrykk og astmalignende symptomer.

Kosmetiske produkter er mer enn sminke og parfyme, de omfatter alle
produkter som har som hensikt å påvirke kroppslukt, rengjøre, parfymere,
beskytte, bevare eller påvirke utseendet. Kosmetiske produkter omfatter
derfor kosmetikk og kroppspleieprodukter, legemiddelnære kroppspleieprodukter (produkter som har til formål å lindre, kurere eller forebygge helseplager som ikke kommer av sykdom), tatoveringsprodukter (inkludert
permanent sminke og tatoveringsvæske) og injeksjonsprodukter. Derfor
kan vi anta at så godt som hele befolkningen, både menn og kvinner, bruker ett eller ﬂere kosmetiske produkter daglig.

Kosmetiske produkter forårsaker sjelden en kraftig anafylaksi, men det
ﬁnnes tilfeller hvor permanent hårfarge har gitt en slik reaksjon.

Allergi ved bruk av kosmetiske produkter

Som nevnt ovenfor er duftstoffer, konserveringsmidler og hårfargestoffer
viktige allergener i kosmetiske produkter.

Kosmetiske produkter kan gi en lang rekke ulike bivirkninger av både
allergisk og ikke-allergisk natur. Her vil allergiske reaksjoner som allergisk
kontaktdermatitt, allergisk kontakturtikaria, fotoallergi og anafylaksi bli
nærmere beskrevet.
Allergisk kontaktdermatitt er det som kalles forsinket-type reaksjon hvor
kliniske symptomer ofte oppstår 1-2 dager etter påføring av produktet
(cellemedierte immunresponser). Fotoallergi er også en cellemediert
respons men her oppstår symptomene ofte noe tidligere. Allergisk kontakturtikaria og anafylaktiske reaksjoner derimot kan oppstå kun minutter
etter påføring (IgE-medierte immunresponser).
- Allergisk kontaktdermatitt
Allergisk kontaktdermatitt er den vanligste allergisk responsen ovenfor
hudallergener og kliniske symptomer er typisk kløe, rødhet (erytem),
hevelse (ødem) og i verste fall blemmedannelse. Reaksjonen oppstår
normalt der hvor det kosmetiske produktet ble påført, men ved sterke
reaksjoner kan man også få reaksjoner utenfor påføringsområdet. Rester
av det kosmetiske produktet kan også overføres fra ﬁngrene og forårsake
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Viktige allergener i kosmetiske produkter
Allergiske hudreaksjoner skyldes som oftest såkalte ”stay-on” eller ”leaveon” produkter (for eksempel fuktighetskremer, hårfarger, neglelakk,
deodoranter, parfymer, sminke). Produkter som skylles av etter kort tid
derimot vil i mindre grad gi allergiske reaksjoner.

- Duftstoffer
Parfyme eller andre kosmetiske produkter tilsatt duftstoffer brukes til daglig av mange forbrukere. Det er ca 3000 forskjellige kjemikalier (både syntetiske og naturlige) som kan benyttes for å lage en parfyme eller en dufttilsetning, og et produkt kan bestå av fra 10 til over 300 forskjellige kjemikalier. De duftstoffene som hyppigst er rapportert å gi allergi er cinnamal,
cinnamylalkohol, amylcinnamal, amylcinnamylalkohol, bensylalkohol,
bensylsalisylat, citral, hydroksycitronellal, kumarin, eugenol, isoeugenol,
geraniol, og hydroksymetylpentyl-sykloheksenkarboksaldehyd.
Duftstoffer er ﬂyktige forbindelser og blir av den grunn enkelt luftbårne.
Resultatet av dette er at mange kan eksponeres for disse stoffene.
Kontakt med duftstoffer kan blant annet skje ved direkte påføring av produktet til hud eller slimhinner, kontakt med kontaminerte produkter (f.eks.
klær, sengetøy vasket med parfymert vaskemiddel) og ved inhalering. På
denne måten kan både ytre og indre kroppsoverﬂater bli eksponert.
Ved hudkontakt kan duftstoffer gi bivirkninger som for eksempel kontakt-

eksem, urtikaria og dyschromi (misfarging av huden). I Europa antar man
at rundt 1-3 % av befolkningen har allergisk kontaktdermatitt eller allergisk
kontakturtikaria utløst av duftstoffer.
Kvinner synes å være oftere allergisk mot duftstoffer enn menn, noe som
sannsynligvis reﬂekter en hyppigere bruk av parfymerte produkter hos
kvinner. Parfymer og deodoranter er de produktene som oftest gir hudallergi mot duftstoffer hos kvinner. Tilsvarende for menn er after-shave og
deodoranter. Senere kan bivirkninger også bli forverret ved kontakt med
andre parfymerte produkter (inkludert husholdningsprodukter).
Allergiske reaksjoner mot duftstoffer oppstår ofte på hendende, i armhulene og i ansiktet. Kontaktallergi kan være den primære årsaken til håndeksem, eller oppstå som en komplikasjon ved irritativt eller atopisk håndeksem. Reaksjoner i armhulen skyldes ofte bruk av deodoranter. Dersom
reaksjonen er kraftig, kan den spre seg nedover armene og til andre
områder på kroppen. Eksem i ansiktet er ofte forårsaket av parfymerte
hudpleieprodukter og after-shave produkter, men også våt-barbering har
vist seg å gi en økt risiko for parfymeallergi.
I tillegg til hudkontakt kan inhalering av duftstoffer utløse eller forverre
astma og andre luftveisproblemer. Duftstoffer kan gjenkjennes av sanseceller i øyet og i øvre og nedre luftveier og forårsake en irritasjonsrespons.
Personer med astma, allergi, bihuleproblemer og rinitt er mer mottakelig
for irritanter, og ofte ved lavere konsentrasjoner enn det som gir problemer i den generelle befolkningen.
I og med at duftstoffer lukter, kan det være vanskelig å avgjøre om det er
duftstoffene eller andre egenskaper ved produktet som gir negative helseeffekter. Duftstoffer er vist å kunne gi negative helseeffekter selv om
stoffene i seg selv er antatt å være ufarlig (betingede responser).
Dessverre kan det være utfordrende for forbrukere å unngå parfymestoffer. Betegnelsen ”parfymefri” kan være misvisende ettersom det kun betyr
at ingen stoffer er tilsatt produktet i den hensikt å gi det en lukt. Produkter
merket ”parfymefri” kan allikevel inneholde duftstoffer som er tilsatt av
andre grunner (for eksempel å maskere lukt, tilsatt som konserveringsmiddel). Dette gjør at allergikere må lese ingredienslisten for å se om produktet inneholder stoffer som de reagerer på. Når det gjelder stoffer som
er tilsatt for å gi produktet en duft, er det i dag 26 duftstoffer som er merkepliktige, det vil si at de må føres opp på ingredienslisten. For de andre
duftstoffene er det nok å føre opp ”parfume” eller ”fragnance”.
- Konserveringsmidler
De ﬂeste kosmetiske produkter inneholder konserveringsmidler da disse
stoffene har som funksjon å hindre vekst av uønskede mikroorganismer
som enten kan ødelegge produktet eller forårsake helseplager hos forbruker. Bruk av konserveringsmidler er spesielt viktig når emballasjen til
produktet er designet for ﬂergangsbruk, noe som er vanlig for kosmetiske
produkter som jevnlig vil være i kontakt med ytre faktorer fra for eksempel
miljøet og hud. Eksempler på konserveringsmidler er parabener, diazolidinyl urea, imidazolidinyl urea og formaldehyd, men mer enn 150 ulike stoffer er godkjent for bruk.
Konserveringsmidler kan gi helseplager som allergisk kontaktdermatitt og
allergisk kontakturtikaria. Andelen av befolkningen som er allergisk mot et
bestemt konserveringsmiddel endres over tid, noe som sannsynligvis
reﬂekterer endringer i bruksmønsteret av ulike konserveringsmidler. Et
eksempel på endring i bruk av konserveringsmiddel er metyldibromoglutaronitril (MDBGN). MDBGN var en av etterfølgerne til konserveringsmiddelet metylkloroisothiazolinone (MCI)/ metylisothiazolinone (MI) som er
kjent for å kunne gi kontaktallergi. MDBGN viste seg imidlertid å også
kunne gi kontaktallergi, og er i dag strengt regulert.
- Formaldehyd og formaldehyddonorer:
Blant konserveringsmidlene, er formaldehyd et av de mest allestedsnærværende stoffene som kan gi kontaktallergi. Formaldehyd er et billig konserveringsmiddel med god antimikrobiell effekt, men er i dag sjelden brukt
i kosmetiske produkter siden stoffet kan være allergifremkallende. Selv
om bruken av formaldehyd i kosmetiske produkter er redusert i løpet av
de siste årene, er forekomsten av formaldehydallergi fortsatt høy siden
formaldehyd også brukes i andre typer produkter. I tillegg kan noen typer
konserveringsmidler frigjøre formaldehyd etter at de er påført huden.
Eksempler på slike formaldehyddonorer er bensylhemiformal, 2-bromo-2-

nitropropan-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioksan, diazolidinylurea,
DMDM hydantoin, imidazolidinylurea, metenamin, paraformaldehyde,
natriumhydroksymetylglycinat og quaternium-15.
- Parabener:
Det er ﬁre typer parabener som vanligvis brukes: metylparaben, etylparaben, propylparaben og butylparaben. To eller ﬂere typer parabener blir
ofte kombinert i et produkt siden de ulike parabenene forsterker hverandres konserverende effekt (synergistisk effekt). Denne stoffgruppen har
fått mye oppmerksomhet på grunn av deres mulige hormonforstyrrende
effekter. Når det gjelder allergi, er de kun meget svakt allergifremkallende
og utgjør ikke noe stort problem i allergisammenheng.
- Hårfargestoffer
Permanent hårfarge, også kalt oksidativ hårfarge, kan utløse kraftige
allergiske reaksjoner. Disse produktene kan inneholde ﬂere sterkt allergifremkallende stoffer. EUs vitenskapskomité har vurdert 46 av de stoffene
som kan benyttes i hårfarger. Av disse var 27 stoffer allergifremkallende.
En videre undersøkelse viste at 10 av disse 27 stoffene var ekstremt, 13
sterkt og 4 moderat allergifremkallende. Ett av stoffene som ble vurdert å
være ekstremt allergifremkallende er PPD (p-fenylendiamin). Dette stoffet
er mye brukt i hårfargeprodukter i Europa. I Skandinavia er PTD (p-toluendiamin) mye brukt. Dette stoffet ble vurdert å være sterkt allergifremkallende.
Allergi mot hårfarge er ofte karakterisert av eksem, rødhet, blemmedannelse og kløe i hårkanten, ansiktet og på halsen. Disse symptomene opptrer ett til to døgn etter hårfargingen. Forbrukeren kan også få hevelse,
spesielt i pannen og rundt øynene. Den allergiske reaksjonen kan vedvare fra rundt en uke til ﬂere måneder etter hårfargingen. Tilfeller av anafylaksi er også rapportert.
I ﬂere tilfeller av hårfargeallergi har forbrukerne ved tidligere anledninger
tatt hennatatovering (midlertidig tatovering). Henna er et planteuttrekk
som gir en svak farge som holder dårlig slik at andre fargestoffer blandes
inn for å gi den bedre fargeegenskaper. Ett av stoffene som ofte tilsettes
er PPD. Blandingen kalles da sort henna. Dersom man skal farge håret
bør man derfor unngå å bruke midlertidig tatovering i form av sort henna.
I tillegg bør man ikke farge håret dersom man ved tidligere anledninger
har opplevd å få bivirkninger i form av utslett etter hårfarging (inkludert farging av øyevipper og øyebryn).
Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter
Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter ble etablert i
2008 og er et samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og
Mattilsynet. En nasjonal overvåkning av forekomsten av kosmetikkbivirkninger gjør det mulig å få en oversikt over helseproblemer knyttet til
enkeltprodukter, og å oppdage et problem før det får et stort omfang.
Ved hjelp av bivirkningsregisteret ønsker vi å få økt kunnskap om:
• Hvor mange som reagerer på kosmetiske produkter
• Hvem som får bivirkninger
• Bivirkningenes type og alvorlighetsgrad
• Hvilke produkter og eventuelt ingredienser som gir bivirkninger
Vi tar også opp eventuelle bivirkninger med produsentene med tanke på
konsentrasjonsreduksjon av ingredienser som forårsaker bivirkninger,
omformuleringer, eller tilbaketrekking av produkter fra markedet. I tillegg
gir rapporteringssystemet et godt grunnlag for kunnskapsformidling overfor helsepersonell og brukere av kosmetiske produkter.
I følge Kosmetikklova og forskrift om meldeplikt er helsepersonell som
leger, tannleger, apotekfarmasøyter og helsesøstere pålagt opplysningsog rapporteringsplikt for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter.
- Oppsummering av de ﬁre første driftsårene
I løpet av de ﬁre første årene mottok bivirkningsregisteret 203 meldinger
hvorav 3 av meldingene omhandler mer enn en person. Det er kvinner (86
%) som hyppigst har meldt fra om bivirkninger. Tabell 1 viser aldersfordelingen.
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Produkter
De 203 meldingene som registeret har mottatt omhandler totalt 256 produkter. Produkttyper som hyppigst er rapportert er fuktighetskremer, renseprodukter, solkremer og produkter for hårfarging/bleking (tabell 2).
Dette er i stor grad de samme produkttypene som oftest rapporteres til
andre tilsvarende europeiske bivirkningsregistre for kosmetiske produkter
(Sverige, Frankrike, Nederland).
Omtrent 13 % av alle meldingene som har kommet inn til bivirkningsregisteret omhandler produkter fra en og samme produktserie. Selv om de
meldte bivirkningene er av varierende alvorlighetsgrad, gir antallet meldinger grunn til å se nærmere på denne produktserien.
Bivirkninger
Tabell 3 viser en oversikt over hvilke bivirkninger som har blitt innrapportert og hvor ofte de har forekommet. Figur 1 viser bivirkninger fordelt på
ulike produkttyper.
Fuktighetskremer er den produkttypen som har blitt oftest innrapportert til
registeret. De vanligste bivirkningene her er eksem/utslett, blemmer, svie,
kløe, hevelse og rødhet. Permanent hårfarge er den produkttypen som
har gitt de kraftigste allergiske reaksjonene.
Underrapportering
Bivirkningsregisteret har mottatt ca 50 meldinger per år. Til sammenligning med det nederlandske registeret som mottar rundt 100 meldinger per
måned. Det nederlandske registeret har i tillegg til innrapportering fra
leger også en internettbasert rapporteringsløsning hvor forbrukerne selv
rapporterer om sine bivirkninger.
Erfaringer fra de første driftsårene med det norske registeret tyder på at
både forbrukerne og helsepersonell ofte lar være å melde fra om bivirkninger til registeret. En mer komplett rapportering vil kunne gi et mer pålitelig bilde av situasjonen med hensyn til bivirkninger og potensielle problemprodukter.
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«GODE RÅD PÅ MENYEN»
- NY KOKEBOK KOMMER SNART
Marianne Bjerke, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Svein Magnus
Gjønvik, kokk, fagdommer og matspesialist. Tor Wessel, kokk, lagleder og
matspesialist.
”Gode råd på menyen” er ment å gi inspirasjon, glede og kunnskap om
mat for alle med matoverfølsomhet, for alle som arbeider med mat, for
helsepersonell, skoler og barnehager og for alle oss andre som liker å tilberede og servere mat i hverdag og til fest.
-

Hjelp jeg tåler ikke maten, hva gjør jeg nå?
Hvordan lager jeg mat til en matallergiker?
Hvordan kan jeg lage en saus uten melk?
Hvordan lager jeg pannekaker uten hvete?
Hvordan kan jeg pynte et allergivennlig bord?
Hvordan kan jeg få maten til å smake godt uten…..(melk, egg, hvete
m.m.)?
- Når skal dere lage en kokebok som jeg kan lære av?
- Hvor ﬁnner jeg en lettfattelig oversikt over de medisinske og praktiske utfordringer ved matoverfølsomhet?
Spørsmålene som Astma og Allergiforbundet og Matskolen har fått og får
om mat og allergi, er mange. Dette gjelder både innhold i ferdigprodukter
og tilberedning av maten. Det gjelder også de medisinske spørsmål ved
det å ha matoverfølsomhet. Spørsmålene kommer fra den som selv har
allergi eller overfølsomhet, fra familie og venner, fra restaurantbransjen,
fra kokk- og servitørlærlinger, fra helsepersonell, fra den unge som skal
ﬂytte ut fra sitt barndomshjem – kort sagt fra alle med interesse for mat.
For å hjelpe alle dere som har etterspurt denne kunnskapen, har vi nå
laget boken som vi håper vil gi deg inspirasjon til å lage mat både i hverdagen og til livets festlige anledninger.
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Målet for oss som står bak boken, er helt klart å spre kunnskap og gi deg
svar på dine spørsmål.
Det er gjennom midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering vi har fått
muligheten til å samle vår erfaring, våre oppskrifter og våre gode eksempler i bokform. Arbeidet som ligger bak boken er meget omfattende.
Forfatterne har en bred kompetanse og praksis innenfor allergisykdommer hos barn og voksne, i hotell og restaurantdrift, undervisning, blomsterdekorering og sist men ikke minst solid brukerkompetanse.
Allerede i 1999 ﬁkk vi de første prosjektmidlene til et Matskoleprosjekt. I
årene som fulgte utviklet vi Matskolen til å bli en skole for personer med
matallergi, for skole og barnehagepersonell og for det profesjonelle kjøkken. Nettstedet www.matskolen.no fulgte som en naturlig del av denne
utviklingen. Møysommelig er kompetansen bygget opp og utvidet. Utallige
er de oppskrifter som er prøvet ut. Vi har tenkt, jobbet, prøvet, feilet og
prøvd igjen. Vi har tilpasset velkjente oppskrifter til å bli allergivennlige. På
denne måten har vi kommet frem til oppskrifter og retter som vi vet fungerer og som smaker godt. Vi lover deg at bokens oppskrifter virkelig er
prøvd ut. Mange ønsker har vi fått i løpet av arbeidet med boken. Når
noen ønsker seg en ekte karamellpudding uten melk og påstår at det er
umulig å få den vellykket på smak. Ja, da har vi gått løs på oppgaven med
et bestemt mål å få det til. Prøv selv – oppskriften ﬁnner du i boken. En
fantastisk god karamellpudding – uten melk.
Vi vil få uttrykke en stor og varm takk til alle dere som har delt av deres
matlagingserfaring, både på godt og vondt, når dere har laget ”mat
uten……”. Dere har gitt oss inspirasjon til å jobbe videre, for at nettopp du
og dine likesinnede skal få gode matopplevelser. Det går ﬁnt an å lage
god og velsmakende mat uten egg, melk, hvete m.m. Det krever bare litt
ekstra omtanke og kunnskap.
Forfatterne har hatt meget stor glede av arbeidet med å lage denne
boken. Vi kan fortelle deg at vi alle lider av samme lidenskap, - ekte matglede både i arbeidet med å lage maten og ikke minst når maten skal spises. Vi har også hatt stor glede i å pynte bordet til årets ulike begivenheter.
Vi håper vi med denne boken vil inspirere deg til å samle familie og venner rundt ditt bord og at du også vil ha glede og hjelp av de råd vi gir. Vi
tar sikte på utgivelse våren 2013.

med melk (ofte kun laktose), gluten eller egg.
Videre er det også ofte at de som arbeider til daglig i kantinen, ikke er oppdatert / opplært i temaet, og dermed innehar feil holdning overfor den
gruppen det gjelder.
Vi har også i ﬂere tilfeller sett at den generelle merkingen og bruken av
infoskilt er noe det slurves med. Ofte er de håndskrevet, eller overstrøket
(endret) og eller fulle av fett / matrester, noe som gjør presentasjonen uleselig og også lite presentabel.
I denne sammenheng er det overraskende at store leverandører til kantiner ikke ivaretar kvalitetssikringen av denne delen. Det kan synes som om
pris går utover kvalitet, noe som igjen vil kunne skape usikkerhet, og også
tapt inntjening for leverandør, da noen grupper kun velger å bringe sin
egen mat. Disse vil heller ikke kunne ta del i den samme sosiale kommunikasjonen rundt mattilbudet.
Tiltak
- Generell opplæring av ansatte i kantinene om tema matvareallergi /
matintoleranse
- Lokale og nasjonale kursopplegg som baserer seg på enkle inngrep
som er forståelig for den som arbeider i kantinen og ikke minst for å
skape en trygghet for brukerne i enhver situasjon
- Gjennomgå kantinens generelle meny, bruk av råvarer ( typer, leverandører, basis råvarer, hel / halvfabrikata)
- Tilrettelegging av merkesystem som gir et klart bilde av matens innhold (allergener)
- Sikre kantinens drift i forhold til allergi hygiene (produksjon og servering )
Se for øvrig de to neste sidene: invitasjon til kantinekurs om
Matallergi i Helsedirektoratet, 9. november 2012.
Lignende kurs vil bli holdt i 2013.

Vi sier bare- NYT BOKEN, BLI INSPIRERT OG GLED DEG OVER
MATEN. God appetitt!
Referansekode i ‘Helserådet’: ERN 2012 – 28.
Stikkord: Kokebok.

MAT FOR FÅ OG MAT FOR MANGE
Tor Wessel og Svein Magnus Gjønvik, kokker, fagdommere og matspesialister, Trondheim.
Et sunt mattilbud er viktig uansett om du serverer fem eller 500 gjester. Og det er enklere enn mange tror å gjøre kantiner i små og store
bedrifter bedre på matsikkerhet.
– Kantinen på en arbeidsplass forteller mye om bedriftskulturen. Hvis
kjøkkenet kan tilby et ernæringsmessig godt tilbud, viser bedriften ansvar
og omtanke for de ansattes helse og trivsel, I ﬂere av bedriftskantinene
rundt i landet er det gjester med en eller annen form for matallergi / matintoleranse. Denne gruppen ser seg ofte nødt til selv å medbringe egen
mat, da tryggheten i det som serveres ofte ikke er ivaretatt.

Referansekode i ‘Helserådet’: ERN 2012 – 25
Stikkord: Kantinemat.

I dag er denne viktige delen av en kantines formidling av produktinnhold
ofte lite (dårlig) ivaretatt. Det er ofte små forsøk på å merke rettenes innhold av allergener, og da er det som oftest hovedinnhold: primært uten /
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ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS RÅDGIVNINGS- WWW.MATALLERGI.NO , DIAGNOSTISKE MANUALER
TJENESTE – ET VIKTIG INFORMASJONSTILBUD TIL OG KOSTRÅD
LEG OG LÆRD
Helle Stordrange Grøttum, fagsjef, Norges Astma- og Allergiforbund
Helle Stordrange Grøttum, fagsjef NAAF
Astma- og Allergiforbundet (NAAF) sin rådgivningstjeneste besvarer
spørsmål knyttet til de ulike diagnoseområdene innen astma, allergi og
andre overfølsomhetssykdommer og inneklima. Henvendelsene kommer
fra privatpersoner, ansatte i det offentlige (f.eks. skole, barnehage, helsevesen, arbeidsplasser), næringslivet med ﬂere. Henvendelsene besvares
enten via www.naaf.no på e-post eller på telefon.
Årlig er det nærmere 1 000 henvendelser angående problemstillinger
knyttet til matoverfølsomhet. Denne delen av rådgivningstjenesten besvares av to seniorrådgivere og en fagsjef, alle sykepleiere.
Mange av brukerne som ringer har fått diagnosen matallergi eller matintoleranse hos lege, med råd om å unngå en rekke matvarer. Ofte har de
ikke fått kostveiledning og henvender seg til NAAF med spørsmål om hva
de skal erstatte matvarene med for å få et fullverdig og variert kosthold.
De ønsker råd og veiledning om hvordan de kan leve best mulig med sykdommen og ønsker praktiske råd som gjør hverdagen enklere. Det er
begrenset tilgang på klinisk ernæringsfysiologer mange steder.
Spørsmål om mulige støtteordninger besvares også. Rådgivningstjenesten opplever en del frustrerte pasienter som føler seg som kasteballer i
helsevesenet fordi kunnskapen om matoverfølsomhet, diagnostisering og
kostveiledning er begrenset, særlig i primærhelsetjenesten. Beklageligvis
tyr derfor mange til alternative utredere og ikke dokumenterbare tester og
som tilbys gjennom annonser og via medieomtale.
Skoler og barnehager ber om praktiske råd for tilrettelegging for barn med
matoverfølsomhet. Helsesøstre og leger har gjerne spørsmål knyttet til
videre utredning, henvisningsmuligheter for kostveiledning og om veien
videre til spesialister som foretar utredning av matoverfølsomhet.
Matindustrien har økt fokus på merking av allergener i mat og har mange
spørsmål knyttet til hva som er riktig og nyttig merking av allergener. Som
resultat av økt fokus på forbrukervennlig merking har produsenter og matvarekjeder i samarbeid med NAAF utvidet sortimentet på matvarer egnet
for alle, også de med matallergi. Bl.a. har Leiv Vidar as sammen med
NAAF gjort sine pølser allergitrygge ved å erstatte de vanligste matallergener med mer kjøtt. Rema 1000 innført et minimumssortiment fri for
melk, gluten og laktose og senket prisen på disse permanent med 20 prosent. Konsekvensen av det er at ﬂere aktører følger deres eksempel til
glede og nytte for alle som berøres av matallergi- og overfølsomhet.
Rådgivningstjenesten er åpen og gratis for alle men medlemmer prioriteres.
Åpningstider; mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrommet 9–11 og
12–14. E-post: raadgivning@naaf.no www.naaf.no/mat

I 1997-2001 utviklet det daværende Statens ernæringsråd, i samarbeid
med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), Folkehelseinstituttet og
Næringsmiddeltilsynet 12 veiledere for diagnostisering og kostrådgivning
ved matvareallergi/intoleranse. Også Voksentoppen var involvert i dette
arbeidet. Dessverre er ingen av heftene faglig oppdatert siden den gang,
tross et stort behov for revisjon både med hensyn til faglig innhold, produktanbefalinger, kontaktdata og nytt regelverk gjeldende merking av
allergener i mat.
Nå har imidlertid NAAF, på oppdrag fra Helsedirektoratet, koordinert
arbeidet med å revidere og oppdatere dette materiellet og gjøre det tilgjengelig på nett. Resultatet er www.matallergi.no.
Mål
Hovedmålet er å bidra til økt kunnskap om matoverfølsomhet hos pasientene selv, pårørende, helsepersonell og matprodusenter. I begrepet matoverfølsomhet inkluderes matallergi og matintoleranse.
Dette ble oppnådd gjennom å:
• utvikle et oppdatert verktøy for diagnostisering av matallergi til bruk
for leger
• sørge for at helsepersonell som jobber med matoverfølsomhet har
faglig oppdatert, brukervennlig informasjonsmateriale til eget bruk,
samt til å dele ut til sine pasienter
• gi personer med matoverfølsomhet et praktisk verktøy som tydelig
gjør hvilke matvarer de kan bruke og hvilke de ikke bør bruke ved
aktuell diett, samt veilede dem i hvordan de selv kan sjekke om matvarer inneholder ulike allergener
• gjøre det enklere for industrien, og andre aktører, å skaffe seg oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk innen allergimerking og god
allergihygiene
• gjøre all denne informasjonen lett tilgjengelig og kjent via elektroniske kanaler
Ferdig materiell
NAAF har kjøpt domenet www.matallergi.no, bygget nettstedet og publisert kvalitetssikret informasjon til brukere og helsepersonell om diagnostisering og behandling av matallergi og andre reaksjoner på mat.
Nettsiden inneholder nå oppdatert og revidert informasjon om:
➢Diagnostiske manualer for barn og voksen
➢Kostråd ved ulike typer matallergi – melk, laktose, hvete, nøtter, ﬁsk
og skalldyr, egg
➢Forebyggende råd
➢Informasjon til matindustrien
På www.matallergi.no ﬁnnes også en informasjonsplakat til nedlasting.
Det anbefales at denne henges opp på legekontorer, helsestasjoner, poliklinikker osv. slik at pasienter med matallergi gjøres oppmerksomme på
tjenesten og selv kan hente kostråd. Kostrådene er også tilgjengelige i
brukervennlig pdf-format til nedlasting.
Diagnostisk manual for voksne er revidert av Dr. Gulen Arslan Lied (gastro, Haukeland)
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Diagnostisk manual er utarbeidet av overlege Helene Lindvik ved
Rikshospitalet i samarbeid av Dr. med Ragnhild Halvorsen.
Kostrådene er utarbeidet av klinisk ernæringsfysiologene Vibeke Landås,
Cathrine Åkre Sandskogen (Rikshospitalet), Dr. med Ragnhild Halvorsen
og fagsjef matallergi Helle Stordrange Grøttum (NAAF)
Informasjon til matindustrien er utarbeidet av Dr. scient. Hans-Jacob
Skarpeid.
Vedlikehold og oppdatering av nettjenesten koordineres av NAAF.
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www.matallergi.no
Referansekode i ‘Helserådet’: ERN 2012 – 24

Nytt fra www.fhi.no

Stikkord: Kostråd. Norges astma- og allergiforbund.
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Mugg og muggsoppgifter (mykotoksiner) finnes i de fleste kornprodukter, selv om vi ikke nødvendigvis kan se noe synlig mugg. Forekomsten
av noen muggsoppgifter ser ut til å øke. Folkehelseinstituttet deltar nå i
et prosjekt kalt «Mycomix» der målet er å undersøke hvor mye mykotoksiner vi får i oss, og hvorvidt dette har noen betydning for folks helse.
For å klargjøre dette vil vi studere effekter av mykotoksiner alene, i
blanding og sammen med muggsopp og bakteriekomponenter som kan
øke deres evne til å føre til uønskede betennelsesreaksjoner. Prosjektet
ledes av Veterinærinstituttet.
Sprøytemidler brukes bl. a. for å hindre uønsket vekst av muggsopp på
planter. Likevel får en ofte vekst av ulike muggsopp og bakterier på
kornprodukter på marka og/ eller under transport og lagring.
Kornprodukter som pasta, brød, havregryn, kornblandinger og mel er
derfor til en hvis grad forurenset av biologiske komponenter fra bakterier og muggsopp, deriblant muggsoppgifter (mykotoksiner) som DON og
HT-2-toksin. I de senere år har en særlig sett økning av HT-2-toksin.
− Mye tyder på at deler av befolkningen kan få i seg mengder som overstiger anbefalte grenseverdier (Tolerable Daily Intake). Derfor vil vi
prøve å finne ut mer nøyaktig hvor mye av disse stoffene folk får i seg
og hvordan kroppen reagerer på dette. Målet er å finne ut hvordan
muggsoppgifter som finnes i kornprodukter og kombinasjoner av disse,
kan påvirke mattryggheten, sier forskningssjef Jørn A. Holme ved
Folkehelseinstituttet.
Immunsystemet er viktig i forsvaret mot uønskede inntrengere som
muggsopp og bakterier. Det ser imidlertid ut til at en ubalanse i dette
systemet som en kronisk aktivering over tid, bidrar til at vi kan utvikle
autoimmune sykdommer og inflammatoriske sykdommer som eksempelvis Crohns sykdom, ulcerøs kolitt og kreft. Muggsoppgifter som finnes i korn kan være med å starte eller forsterke slike uønskede betennelsesreaksjoner.
Overflateceller på tarmen utgjør en viktig første barriere. Tarmceller og
ulike immunceller sender signaler til hverandre. Dersom tarmcellene
finner noe “skummelt” sier de ifra til immuncellene og vice versa. Vi
skal se nærmere på hvorvidt dette samspillet kan forstyrres av muggsoppgiftene.
- Vi skal ikke bare studere hvordan ulike muggsoppgifter virker på
immunsystemet hver for seg, men også når de opptrer som blandinger.
Vi skal også undersøke om eksponering for visse muggsoppgifter i samspill med andre komponenter i muggsoppen, bakterier eller i kornet, kan
sette i gang immunforsvaret på en slik måte at det gir uønskede betennelsesreaksjoner, sier Holme.
Viktige spørsmål er:
• Hvor mye muggsoppgift får vi i oss gjennom kornprodukter?
• Hvor mye skal til for å alarmere immunforsvaret?
• Hvordan virker blandinger av muggsoppgiftene og bakterier inn på
immunsystemet?
• Hvordan virker blandingen inn på samspillet mellom immunsystemet
og tarmen?
Blod- og urinprøver fra et utvalg av befolkningen analyseres for å undersøke nivåer av ulike muggsoppgifter. Nivåene av muggsoppgifter i
blod/urin skal sammenholdes med informasjon om kostholdet hos de
samme personene. Da kan man finne ut hvor mye av ulike typer kornprodukter bidrar til det totale inntaket av muggsoppgifter.
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immune system and assessment of human exposure” er finansiert fra
forskningsrådet sitt program Miljøpåvirkning og helse.
URL til denne artikkelen: http://www.fhi.no/artikler?id=99722
Relaterte lenker (se: www.fhi.no)
• Les mer om muggsoppforskning på Veterinærinsituttets nettsider

mitte. Vaksinasjon er det viktigste og mest effektive forebyggende tiltaket for å unngå influensa.
De vanligste komplikasjonene er bronkitt og lungebetennelse, som kan
kreve behandling ved sykehus, og i verste fall være livstruende. Særlig
har eldre mennesker, mennesker med kroniske hjerte- eller lungesykdommer, mennesker med nedsatt infeksjonsforsvar og gravide kvinner,
en økt risiko for alvorlige komplikasjoner i forbindelse med influensa.
Det er i første rekke komplikasjonene til influensa som kan forårsake
død. For eldre, svekkede personer kan influensa fremskynde døden. I
Norge dør om lag 900 mennesker årlig som følge av influensa. Det hender at tidligere friske barn og unge voksne dør av influensa, men det er
svært uvanlig ved vanlig sesonginfluensa.

Referansekode i ’Helserådet’: ERN 2012 -13

Risiko-nytte vurdering

Stikkord: Muggsopp. Mykotoksiner.

All vaksinasjon i Norge er frivillig. Når myndighetene anbefaler vaksinasjon til grupper i befolkningen, er det basert på en avveining av risikoen ved å gjennomgå sykdom, opp mot nytten av vaksine. Bivirkninger
og eventuell usikkerhet knyttet til vaksinen, spiller også inn. Når det
fremkommer ny kunnskap om en vaksine, gjøres avveiningen på nytt.

______________________________________________________

Ikke behov for endring i vaksineanbefaling for
Fluarix
Publisert 26.10.2012, oppdatert: 26.10.2012, 14:40
Stikkord: Influensa, Vaksiner

URL til denne artikkelen: http://www.fhi.no/artikler?id=99935
Relaterte lenker (se: www.fhi.no)
• Legemiddelverket: Influensavaksiner sesongen 2012/2013
Referansekode i ’Helserådet’: TSS 2012 – 114

Finland anbefaler å gi sesonginfluensavaksinen Fluarix kun til personer
over 65 år. De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA),
Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet har vurdert kunnskapsgrunnlaget for den finske anbefalingen, og mener det ikke er grunnlag for å
endre anbefalingene for sesonginfluensavaksinen Fluarix i Norge eller
Europa.
Bakgrunnen for endringene i de finske vaksineanbefalingene er en hypotese fremsatt av finske forskere om en mulig mekanisme for utvikling av
narkolepsi hos personer som tidligere er vaksinert med Pandemrix. De
finske forskerne mener å ha påvist høyere nivåer av spesifikke antistoffer hos narkolepsipasienter vaksinert med Pandemrix, enn hos friske
vaksinerte. Men, bare omkring 30 % av de 47 narkolepsipasientene
inkludert i studien hadde høyere nivåer av de aktuelle antistoffene. I tillegg fant man høye nivåer hos et fåtall friske vaksinerte. Etter nøye
gjennomgang av forskningsresultatene mener norske- og europeiske
legemiddelmyndigheter at metodene ikke er tilstrekkelig spesifikke, og
derfor lite egnet til å belyse problemstillingen. For at høyere nivåer av
slike antistoff skal knyttes til utvikling av narkolepsi eller være en biologisk markør for narkolepsi, ville man forventet at et flertall av narkolepsipasientene hadde høyere nivåer av slike antistoffer.
Konklusjonen er derfor at de nye finske forskingsresultatene hverken gir
ny kunnskap om Pandemrix og narkolepsi, eller grunn til å anta at det er
økt risiko for narkolepsi ved bruk av Fluarix eller andre sesonginfluensavaksiner.
Opprettholder anbefaling om vaksinering
Norske helsemyndigheter opprettholder anbefalingene om vaksinering
med Fluarix og de to andre sesonginfluensavaksinene Vaxigrip og
Influvac. Disse vaksinene er tilgjengelige i Norge i sesongen 2012/2013.
Alternativer
For influensasesongen 2012/2013 har Folkehelseinstituttet distribuert
vaksinene Fluarix og Vaxigrip til risikogruppene. De samme vaksinene
og vaksinen Influvac er tilgjengelige på apotek (reseptbelagt) til personer utenom risikogruppene eller til dem som av andre grunner foretrekker en annen vaksine enn den som tilbys hos fastlegen.
Hvorfor vaksinere?
For de fleste er influensa en ubehagelig sykdom uten alvorlige plager og
senskader. For noen kan influensa føre til alvorlige plager, sykdom og
død og anbefalingene om sesonginfluensavaksinering er spesielt rettet til
grupper som har en forhøyet risiko for alvorlig sykdom ved influensas-
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______________________________________________________

Utbrudd av denguefeber på Madeira
Publisert 11.10.2012, oppdatert: 11.10.2012, 16:04
Helsemyndighetene i Portugal rapporterer om et utbrudd av denguefeber
på øya Madeira. Siden 3. oktober er det rapportert om flere sykdomstilfeller. Denguefeber forårsakes av et virus som smitter via mygg og det
anbefales å beskytte seg mot myggstikk ved å dekke kroppen med klær
og bruk av myggmidler. De lokale helsemyndighetene iverksetter tiltak
for å begrense utbruddet.
Denguefeber forårsakes av et flavivirus som overføres gjennom bitt av
ulike arter Aedes-mygg, hovedsakelig Aedes egypti. Denguefeber smitter ikke fra person til person. Det finnes ingen vaksine. De siste årene
har sykdommen vært på frammarsj i store deler av verden og er i dag den
vanligste myggoverførte sykdom i verden. Sykdommen forekommer i
dag endemisk i mer enn 100 tropiske og subtropiske land og er en helserisiko for ca. 40 % av verdens befolkning. Sykdommen opptrer oftest
i regntiden og rammer hovedsakelig den lokale befolkningen, mest barn,
og i urbane områder.
Forebyggende tiltak
Unngå myggstikk ved å dekke kroppen med klær (langermet skjorte,
lange bukser og sokker) og bruk av myggmidler. Slike midler bør benyttes også på dagtid da denne myggen også biter om dagen i motsetning
til malariamygg. Innsmøringen gjentas ved svetting. Man bør ha myggnett over senga og kan eventuelt også sprøyte boligen med insektmiddel.
Barn som ennå ikke beveger seg rundt selv, kan effektivt beskyttes ved
å sørge for impregnerte myggnett over seng, vogn, lekegrind osv.
Babykurv bør fôres med myggtett stoff. Myggmidler må brukes med
omtanke hos barn, og midler med dietyltoluamid (DEET) bør bare brukes på mindre hudområder, og det bør velges lavere konsentrasjoner enn
det som anbefales til voksne. Myggen tiltrekkes av lys i skumringen.
Lyset bør derfor ikke slås på før dører og vinduer er lukket. Hotellrom
med klimaanlegg er vanligvis myggfrie. Myggen flyr sjelden høyere enn
til annen etasje.

Symptomer

URL til denne artikkelen: http://www.fhi.no/artikler?id=99923

Klassisk denguefeber viser seg klinisk som en influensaliknende tilstand
med høy feber, frysninger, hodepine, lysskyhet, hudutslett, muskel- og
leddsmerter. Små barn utvikler vanligvis kun moderat feber og utslett.
Den akutte sykdommen varer sjelden mer enn én uke, men rekonvalesenstiden kan være lang, ofte ledsaget av depresjoner og håravfall.
Symptomene kan være vanskelig å skille fra malaria, tyfoidfeber eller
andre akutte febersykdommer. Denguefeber kan i sjeldne tilfelle utvikle
seg til dengue hemoragisk feber som domineres av blødninger i hud og
slimhinner.

Relaterte sider (se: www.fhi.no)

Reiseråd og andre råd

Stikkord: Marburg-virus. Uganda.

• Smittevernboka - Hemoragiske febre (blødningsfebre)
Relaterte lenker (se: www.fhi.no)
• Les mer på WHO sine nettsider
Referansekode i ’Helserådet’: TSS 2012 - 115

Det er ikke grunnlag for å fraråde reise til Madeira. Reisende bør følge
de ovennevnte råd for å unngå smitte og søke lege ved symptomer på
sykdommen inntil 14 dager etter hjemreise fra Madeira. Situasjonen kan
endre seg, så det kan være lurt å følge råd fra lokale helsemyndigheter
under reisen. Risikoen for å bli smittet ved opphold på Madeira vil
avhenge av hvordan utbruddet utvikler seg de neste ukene og hvor effektive forebyggende tiltak som blir iverksatt er.
URL til denne artikkelen: http://www.fhi.no/artikler?id=99675
Relaterte sider (se: www.fhi.no)
• Smittevernboka - Denguefeber
Relaterte lenker (se: www.fhi.no)
• Nettsak hos portugisiske helsemyndigheter
Referansekode i ’Helserådet’: TSS 2012 – 112
Stikkord: Denguefeber.
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Utbrudd av Marburg-virussykdom i Uganda
Publisert 25.10.2012, oppdatert: 26.10.2012, 10:31
Stikkord: Tropesykdommer
Helsemyndighetene i Uganda opplyser at det er oppdaget et mindre
utbrudd av Marburg-virussykdom i Kitumbaområdet i Kabaledistriktet
som ligger i vestre deler av landet. Det er til nå rapportert fem dødsfall,
alle skal være i samme familie bosatt i sognet Kiyonjo. Den første pasienten døde 4. oktober. Det er ikke grunnlag for å fraråde reiser til
Uganda. Men som ved alle slike utbrudd av hemoragiske feber, frarådes
det å reise inn i de områdene som ifølge helsemyndighetene er berørt av
utbruddet.
Marburg-virussykdom er en såkalt hemoragiske feber som er en samlebetegnelse på ulike virusinfeksjoner karakterisert ved kraftige blødninger og høy dødelighet. Sykdommen ble første gang beskrevet i 1967 og
mindre utbrudd har forekommet i flere afrikanske land, siste gang var
også i Uganda i 2008. Viruset smitter fra person til person gjennom
direkte kontaktsmitte med blodige sekreter eller kroppsvæsker fra en
smittet person. Inkubasjonstiden, dvs. tid fra smitte til symptomer er 3 9 dager. Symptomer på smitte er sterk hodepine, høy feber, slapphet,
muskelsmerter, halsonde etterfulgt av oppkast, diaré, utslett. Etter 5-7
dager kan det utvikles indre og ytre blødninger.
Som ved alle slike utbrudd av hemoragiske feber fraråder norske helsemyndigheter personer å oppholde seg, eller reise inn i de områdene som
ifølge helsemyndighetene er berørt av utbruddet. Normalt vil de lokale
myndighetene forsøke å isolere utbruddsområdet slik at ingen får reise
inn i området.
Ugandiske helsemyndighetene, Verdens helseorganisasjon og andre
internasjonale partnere samarbeider om å håndtere utbruddet.
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