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ABSTRACT

Bakgrund: Att följa förekomsten av allergiska reaktioner på en akutmottagning är en form av epidemiologisk 

övervakning. Mycket tyder på att prevalensen av allergier, framför allt mot jordnötter och trädnötter, har ökat  

under de senaste decennierna. Det finns även tecken på att nötallergier debuterar allt tidigare i livet. Vad detta  

beror på är ännu inte klarlagt. Det finns belägg för att konsumtionen av nötter har ökat i Sverige under senare år.  

Det gäller även konsumtionen av mer exotiska nötter som tidigare var relativt ovanligt förekommande i Sverige.

Frågeställningar: Har nötreaktioner blivit vanligare? Har antalet reaktioner, framför allt mot jordnötter, ökat i  

de lägre åldersgrupperna? Har antalet allergiska reaktioner utlösta av ”nya” exotiska nötter ökat?

Metod: Vi har gått igenom alla födoämnesutlösta reaktioner (diagnoskoder enligt ICD-10: T78, Z910) på 

akutmottagningen vid Akademiska Barnsjukhuset under perioden mellan september 2001 och december 2010. 

Resultatet har därefter korrigerats för förändringar i befolkningsunderlag under den aktuella tidsperioden.

Resultat: Under den senare hälften av tidsperioden sågs en ökning av antalet allergiska reaktioner utlösta av 

nötter. Den mest markanta ökningen (390 %) sågs för reaktioner utlösta av cashewnötter. Ingen tydlig förändring 

kunde dock ses beträffande medelålder hos de drabbade individerna. Utöver reaktioner mot nötter, vilka svarade  

mot cirka hälften av det totala antalet födoämnesutlösta reaktioner, dominerade reaktioner mot baslivsmedel,  

som mjölk och ägg. Bland dessa reaktioner sågs en påtaglig minskning av antalet reaktioner i takt med stigande 

ålder hos patienterna, vilket väl stämmer överens med tidigare studier om toleransutveckling. Ett intressant 

bifynd är att det i takt med ökande ålder hos de drabbade individerna ses en tydlig förskjutning av fördelningen 

mellan könen, där pojkar dominerar i de lägre ålderskategorierna medan flickor dominerar bland tonåringarna.

Konklusion: Studien stödjer hypotesen att antalet födoämnesreaktioner utlösta av nötter har ökat. Den största 

ökningen ses för reaktioner utlösta av cashewnötter. Fler studier över längre tid, och med ett större underlag,  

krävs för att närmare studera sambandet mellan ökad konsumtion och prevalens av allergiska reaktioner.

BAKGRUND

IgE-medierad allergisk reaktion

Immunologiskt medierade överkänslighetsreaktioner klassificeras i fyra olika typer, typ I-IV. 

Typ I reaktion kallas även snabb överkänslighetsreaktion, och innebär en IgE-medierad 

allergisk reaktion. Kliniskt intar IgE-medierade reaktioner en särställning när det gäller 

allvarliga överkänslighetsreaktioner. Vid en typ I reaktion korsbinder antigen IgE-antikroppar 

som finns bundna till ytan på mastceller och basofiler. Då korsbindningen sker aktiveras 

cellerna. En frisättning av vasoaktiva och proinflammatoriska mediatorer, till exempel  

histamin, inträffar i stort sett omedelbart. Aktiveringen av cellerna ger också upphov till  

produktion av andra proinflammatoriska ämnen, som frisätts med viss fördröjning (1).  

     Resultatet av frisättningen av inflammatoriska mediatorer blir bland annat en ökad 

sekretion från slemhinnor, ökad tonus i glatt muskulatur, kärldilatation, kapillärläckage, samt 

vagala reaktioner till följd av sensorisk påverkan. En aktivering av andra inflammatoriska 

system, som kininsystemet och komplement- och koagulationskaskaderna kan också ske (1). 
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Sensibilisering 

Sensibilisering innebär att allergenspecifika IgE-antikroppar kan påvisas hos en individ. Det 

är viktigt att komma ihåg att detta inte är synonymt med kliniskt påvisbar allergi, det vill säga  

utveckling av allergiska symtom vid exponering för allergenet. För att en IgE-medierad 

överkänslighetsreaktion ska kunna äga rum krävs dock en tidigare sensibilisering, där den 

allergiska individen exponerats för allergenet och svarat med att bilda IgE-antikroppar. Det är 

emellertid inte alltid uppenbart för den drabbade individen att en tidigare exponering ägt rum. 

Vid födoämnesallergier kan det röra sig om spädbarn som exponerats för små doser av ett 

födoämne via modersmjölken, alternativt att en exponering skett via hudkontakt. 

     Även icke-allergiska överkänslighetsreaktioner, utan immunologisk bakgrund, 

förekommer. Bakomliggande orsaker kan exempelvis vara metabola tillstånd, enzymbrister,  

hudirriterande kontaktreaktioner, samt psykosociala faktorer. Den här typen av 

överkänslighetsreaktioner förväxlas ofta i vardagligt tal med immunologiskt betingade 

allergiska reaktioner. Man bör dock vara medveten om att även icke-immunologiskt betingade 

reaktioner kan ge upphov till allvarliga reaktioner, och att det faktum att IgE-antikroppar inte  

kan påvisas inte utesluter att en överkänslighet faktiskt föreligger. 

IgE-sensibilisering och allergiska sjukdomstillstånd

Atopi innebär en, ofta ärftlig, benägenhet till sensibilisering. Det har länge rått en viss 

förvirring kring hur begreppet ska användas, men enligt Världsallergiorganisationen (WAO) 

bör termen atopi inte användas förrän en IgE-sensibilisering påvisats in vitro eller in vivo (1). 

Allergiska symtom får kallas atopiska om de drabbar en sensibiliserad individ. Ofta uppträder 

allergiska symtom enligt ett bestämt mönster, den så kallade atopiska marschen. 

     Den första manifestationen av allergisk sjukdom är vanligtvis tidigt debuterande eksem. 

Eksemen uppträder ofta redan under de första levnadsmånaderna. Ett annat tidigt symtom är 

astma. Man bör dock notera att både eksem och luftvägsobstruktivitet, det senare framför allt i  

samband med luftvägsinfektioner, även är vanligt förekommande hos små barn utan atopisk 

läggning. Tillstånden är då inte associerade med en senare utveckling av allergiska symtom. 

     Det förekommer även barn med atopisk läggning som utvecklar IgE-antikroppar, men 

aldrig några kliniska symtom (1). Mycket är fortfarande oklart beträffande mekanismerna 

bakom detta, men en teori är att det är balansen mellan TH2-celler och regulatoriska T-celler 

som styr huruvida en sensibiliserad individ uppvisar allergi eller tolerans (2). TH2-celler 

stimulerar bildandet av IgE-antikroppar, medan de regulatoriska T-cellerna i sin tur stimulerar 
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bildandet av IgG- och IgA-antikroppar. IgG- och IgA-antikropparna anses ha en hämmande 

effekt på immunförsvaret vid exponering för allergen. Detta gäller framför allt antikroppen 

IgG4. Fenomenet utnyttjas i klinisk praxis vid så kallad hyposensibiliseringsbehandling. 

     Eksem uppträder hos spädbarn framför allt i ansiktet, med spridning över bålen och 

extremiteternas sträcksidor. Hos barn som är ett par år gamla ses istället främst eksem 

lokaliserade i böjvecken. Ju svårare eksemen är, och ju tidigare de debuterar, desto större är 

sannolikheten att en bakomliggande födoämnesallergi föreligger (1). Hos små barn är de 

vanligaste orsakerna till födoämnesreaktioner baslivsmedel som komjölk, äggvita och vete. 

Ofta utvecklas med tiden en tolerans mot dessa allergen. Som exempel kan nämnas att 

uppskattningsvis 9 av 10 komjölksallergiska barn är toleranta vid skolstart (1). Hos barn i 

skolåldern är det istället andra typer av livsmedel som ger upphov till födoämnesreaktioner, 

framför allt jordnötter, trädnötter, fisk och skaldjur.  

     Allergisk rinokonjunktivit orsakas främst av luftvägsburna allergen, och debuterar 

vanligtvis något senare än födoämnesallergier. Vanligast är allergi mot pollen, pälsdjur och 

kvalster. Vid pollenallergi är besvären säsongsbundna, medan de vid pälsdjurs- och 

kvalsterallergier uppträder året runt. Korsreaktioner, eller oralt allergisyndrom, är ett fenomen 

som kan uppträda hos pollenallergiker. Reaktionerna orsakas av intag av allergen som är 

närbesläktade med pollen, och uppträder huvudsakligen lokalt i orofarynx. Exempelvis kan 

personer som är allergiska mot björkpollen reagera med klåda i munnen vid intag av 

födoämnen som äpple, päron, morot och nötter. Systemengagemang är ytterst sällsynt (2).  

     Astma behöver inte ha en allergisk orsak, utan kan även utlösas av infektioner, 

ansträngning och andra typer av provokation. Ibland är det emellertid så att astma som 

debuterar efter de första levnadsåren beror på underliggande allergisk sjukdom (1). 

Infektionsutlösta obstruktiva luftvägsbesvär under de två första levnadsåren växer ofta bort, 

och man talar i dessa fall om astma först vid tredje episoden, alternativt om barnet uppvisar 

andra tecken på atopi, eller om hereditet för atopi och/eller astma föreligger. Vid allergisk  

astma är risken för bestående besvär stor, även om en viss förbättring ofta ses med tiden.

Födoämnesreaktioner

Allergier mot födoämnen förvärvas vanligen tidigt i livet, i majoriteten av fallen under de 

första levnadsåren. Prevalensen når sin topp runt ett års ålder, och uppskattas då vara mellan 

6-8 %. Den minskar sedan successivt under resten av barndomen, och bedöms hos vuxna vara 

mellan 1-2% (3). Det finns vissa egenskaper som utmärker de delar av födoämnesprotein som 

kan uppträda som allergen. De tenderar att vara rikligt förekommande, stabila mot proteolys 
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och mot värme (tillagning), samt har alla multipla IgE-bindande epitoper (2). 

     Vid en allergisk reaktion kan symtom från flera olika organsystem uppträda. Vid reaktioner 

mot födoämnen uppträder i första hand symtom från mag-tarmkanalen och huden. Symtomen 

från mag-tarmkanalen yttrar sig som magsmärtor, diarréer och kräkningar. I huden kan eksem, 

angioödem och urtikaria uppträda. Mindre vanligt är symtom från luftvägarna, så som 

laryngospasm, hosta och andningsbiljud. Risken är störst hos patienter med astma. Vid riktigt 

svåra reaktioner ses en cirkulatorisk påverkan med blodtrycksfall samt svår astma. 

Medvetslöshet kan inträffa. Tillståndet, anafylaxi, är potentiellt livshotande. Barn med 

luftvägssymtom orsakade av födoämnen, urtikaria och/eller ansiktsödem tenderar att ha en 

mer allvarlig form av överkänslighet, med större risk för generaliserade reaktioner (4). 

     Hudmanifestationer är i särklass vanligast vid födoämnesreaktioner, och uppträder i mer än 

80 % av alla fall (2). Hudmanifestationerna kan vara omedelbara, men kan även utgöras av en 

exacerbation av ett kroniskt tillstånd, exempelvis atopisk dermatit. Emellertid anses endast  

runt 20 % av akut urtikaria vara orsakad av födoämnesreaktioner (2). Den vanligaste 

bakomliggande orsaken är istället virusinfektioner, framför allt hos barn. Vid en 

födoämnesreaktion uppträder urtikaria vanligen i kombination med andra symtom, främst 

symtom från mag-tarmkanalen. Födoämnen kan även orsaka akut kontakturtikaria vid kutan 

exponering, men är däremot ovanliga som bakomliggande orsak till kronisk urtikaria (2).  

     Varför vissa barn utvecklar födoämnesallergier är långt ifrån klarlagt. Normalt sker vid den 

första exponeringen för ett visst födoämne en sekretion av IgA-antikroppar från slemhinnan i 

munhålan. Sekretionen följs av ett systemiskt humoralt och/eller cellmedierat immunsvar,  

vilket resulterar i toleransutveckling. Fenomenet kallas oral tolerans (2). Toleransutvecklingen 

sker delvis genom en induktion av klonal anergi, vilket leder till att antigenspecifika T-celler  

genomgår en funktionell nedreglering. I vissa fall blir resultatet även att de antigenspecifika 

T-cellerna går i apoptos. Toleransutveckling kan även ske genom stimulering av regulatoriska 

T-celler, vilka verkar hämmande på immunförsvaret. 

Allergi mot komjölksprotein

Mjölkallergi är en av de födoämnesallergier som studerats mest intensivt. Komjölk är 

vanligtvis ett av de första födoämnen som introduceras i kosten, och följaktligen är 

komjölksprotein ett av de första allergen som barnet reagerar på. Enligt en stor svensk 

födelsekohortstudie (BAMSE) var mjölk tillsammans med citrusfrukter de vanligaste 

födoämnena som orsakade symtom på födoämnesöverkänslighet hos fyraåringar (4). Värt att 

notera är dock att endast 25 % av de barn som rapporterade överkänslighet mot mjölk vid 
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provtagning visade sig vara sensibiliserade mot komjölksprotein. Överkänslighet mot mjölk 

kan således vara både IgE-medierad och icke IgE-medierad. Vid båda formerna utvecklas i 

majoriteten av fallen tolerans inom ett par år, även om toleransutvecklingen i ett flertal studier  

har visat sig ske snabbare vid icke IgE-medierad överkänslighet (3). 

Tre faktorer anses vara av betydelse för om toleransutveckling kommer att ske (2): 

1. De specifika födoämnena (sannolikheten för toleransutveckling är högre vid allergi mot 

mjölk, ägg, soja och vete än vid allergi mot jordnötter, trädnötter, fisk och skaldjur) 

2. Nivån av specifika IgE-antikroppar i blodet (låga nivåer är associerade med högre 

sannolikhet för att tolerans ska uppstå)

3. Grad av följsamhet till eliminationsdieten (ett strikt undvikande av födoämnet vid 

konstaterad allergi tycks gynna toleransutveckling, detta är dock starkt ifrågasatt) 

Vid IgE-medierad mjölkallergi yttrar sig symtomen som urtikaria, diarréer, kräkningar, eller  

uppblossande eksem omedelbart eller inom ett par timmar efter intag av mjölk (5). En icke 

IgE-medierad överkänslighet ger istället upphov till symtom flera timmar efter mjölkintag.  

Sambandet mellan symtom och mjölkkonsumtion kan därför vara svårt att se. Vanliga symtom 

är diarré, alternativt förstoppning, samt eksem. En avplanad viktutveckling ses i svåra fall. 

     I en nyligen publicerad israelisk studie jämfördes friska spädbarn med spädbarn som fått 

diagnosen IgE-medierad komjölksallergi, med syfte att fastställa riskfaktorer associerade med 

utveckling av tillståndet (6). Åldern vid introduktion av komjölksprotein i kosten visade sig i 

studien vara en statistiskt signifikant riskfaktor. Tre tidsperioder kunde urskiljas. Risken för 

att utveckla IgE-medierad komjölksallergi visade sig vara låg hos de spädbarn som 

introducerades för komjölksprotein under sina första två levnadsveckor, ökade därefter med 

åldern för introduktion, för att nå sin topp vid introduktion i åldersintervallet 105-194 dagar. 

Vid introduktion efter denna tidsperiod sjönk risken för utveckling av allergi. 

Allergi mot äggvita

Äggallergi debuterar ofta under det första levnadsåret. Medelåldern vid debut är 10 månader, 

vilket speglar den ålder då ägg ofta introduceras i kosten (7). Vanligast är symtom i form av 

hudmanifestationer, men även symtom från mag-tarmkanalen och luftvägsorganen 

förekommer. Precis som vid mjölkallergi utvecklas med åren tolerans i majoriteten av fallen,  

även om en del patienter behåller sin allergi upp i tonåren och ibland även i vuxen ålder. 

     Det tycks finnas ett samband mellan tidig sensibilisering mot ägg och sensibilisering mot 
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luftvägsburna allergen senare i livet. En tysk multicenterstudie visade att sensibilisering mot 

hönsägg vid 12 månaders ålder var en signifikant riskfaktor för sensibilisering mot 

luftvägsallergen vid tre års ålder (8). Andra riskfaktorer för sensibilisering mot luftvägsburna 

allergen som identifierades i studien var förekomst av minst en förstagradssläkting med 

atopisk läggning, samt en positiv korrelation för log [totalt IgE] vid 12 månaders ålder. Högst 

prediktivt värde (78%) hade enligt studien kombinationen en positiv familjehistoria och en 

nivå av hönsäggsspecifika IgE-antikroppar > 2 kU/L vid 12 månaders ålder. 

     En annan studie, genomförd på brittiska Isle of Wight, fokuserade istället på sambandet 

mellan symtomatisk äggallergi tidigt i livet och senare utveckling av sensibilisering mot 

luftvägsburna allergen samt förekomst av allergisk sjukdom i luftvägsorganen (9). Studien 

visade ett signifikant samband mellan äggallergi och symtom på astma och/eller rinit vid fyra 

års ålder. Inget liknande samband kunde visas för mjölkallergi. Allergier mot andra 

födoämnen förekom endast hos ett fåtal barn i studien, och ett eventuellt samband mellan 

dessa och senare debut av allergisk sjukdom i luftvägsorganen kunde därför inte undersökas. 

Tidig förekomst av äggallergi innebar även en ökad risk för sensibilisering mot en rad vanligt 

förekommande luftvägsallergen vid fyra års ålder. Slutsatsen blir således att små barn med 

äggallergi ska anses vara i riskzonen för att utveckla luftvägsallergier senare i livet.

     I en nyligen publicerad australiensisk populationsbaserad studie undersöktes sambandet 

mellan tidpunkten för introduktion av ägg i födan och utvecklandet av äggallergi (10). 

Bakgrunden till studien var att det under de senaste 40 åren skett en successivt ökande 

senareläggning av tidpunkten för introduktion av födoämnen till spädbarn, något som 

tidsmässigt sammanfallit med en kraftig ökning av förekomsten av födoämnesallergier. 

Experter inom området har dessutom rekommenderat att barn med hereditet för 

födoämnesallergier inte bör exponeras för ägg förrän vid två års ålder. Studien kunde dock 

visa att spädbarn som introducerades för ägg vid fyra till sex månaders ålder löpte lägre risk 

att utveckla äggallergi än barn som introducerades för ägg efter denna tidsperiod. Vidare var 

risken att utveckla äggallergi lägre om ägg introducerades i tillagad form. Sambanden gällde 

även efter att man justerat för faktorer som hereditet och tidigare atopiska symtom hos barnet.  

     Den tidigare rekommendationen att senarelägga introduktionen av ägg till två års ålder kan 

med andra ord ha bidragit till att öka förekomsten av äggallergi snarare än att minska den. 

Intressant att notera är att det åldersintervall, fyra till sex månaders ålder, som enligt studien 

ur allergisynpunkt tycks vara den säkraste tidpunkten för att introducera ägg i födan, enligt en 

tidigare nämnd studie (6) är det åldersintervall där risken att utveckla mjölkallergi är som 

högst om mjölk introduceras vid denna tidpunkt. Den optimala tidpunkten för introduktion i 
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kosten tycks med andra ord variera mellan olika födoämnen, och åsikterna går fortsatt isär 

beträffande vilka rekommendationer som bör gälla. Fler studier krävs inom området.     

Allergi mot jordnötter och trädnötter

Enligt den svenska födelsekohortstudie som tidigare refererats till (4) återfinns jordnötter och 

trädnötter på andra respektive tredje plats av de födoämnen som oftast orsakar symtom på 

födoämnesöverkänslighet hos svenska fyraåringar. Då nivåerna av specifikt IgE undersöktes 

hos de barn som i studien rapporterat symtom på födoämnesöverkänslighet visade sig jordnöt 

vara det födoämnesallergen som flest barn uppvisade sensibilisering mot. Jordnötsallergi 

tycks vara något vanligare i Sverige, jämfört med andra länder med liknande levnadsstandard, 

som våra nordiska grannländer, England och USA (11). Orsaken till detta är inte känd.

     Allergi mot jordnötter och trädnötter, samt även allergier mot födoämnen som fisk och 

skaldjur, skiljer sig från allergi mot baslivsmedel som mjölk och ägg på så vis att allergin 

oftast inte försvinner med åren. Toleransutveckling mot jordnötter har emellertid på senare år 

visat sig kunna ske hos upp till 20 % av barn i skolåldern, även om en del av dessa efter en tid 

återfått sin jordnötsallergi om de inte regelbundet konsumerat jordnötter (12). 

     Det finns ett starkt samband mellan jordnötsallergi och andra atopiska tillstånd hos barn. 

Så många som 75 % av alla barn med jordnötsallergi bedöms lida av tillstånd som eksem, 

astma och allergisk rinit (13). Samtidig sjuklighet i astma är en riskfaktor för att drabbas av 

allvarliga allergiska reaktioner mot jordnötter, framför allt när det gäller engagemang av 

luftvägsorganen. Jordnötter och trädnötter är de födoämnen som oftast ger upphov till 

allvarliga systemreaktioner, och även de födoämnen som är inblandade i flest dödsfall till  

följd av allergiska reaktioner. Trädnötsallergier har inte studerats lika intensivt som 

jordnötsallergi. Prevalensen för trädnötsallergier uppskattas vara runt hälften av den för 

jordnötsallergi, vilket i USA skulle utgöra runt 0,5 % av befolkningen (13). 

     Prevalensen för jordnötsallergi tycks enligt flera studier ha ökat de senaste decennierna. I 

en studie av tre kohorter av barn födda på den brittiska ön Isle of Wight visade det sig att 

sensibilisering mot jordnötter, och även förekomsten av atopi generellt, ökat sedan 1989, då 

den första kohorten av barn i studien föddes (14). Prevalensen för sensibilisering mot 

jordnötter nådde sin topp hos barn födda mellan 1994-96 (en ökning från 1,3 % till 3,3 %), för 

att sedan sjunka tillbaka till 2,0 % hos barn födda mellan 2001-02. Den senare nedgången är 

dock inte statistiskt signifikant. Vad ökningen beror på är inte klarlagt. Olika teorier 

inkluderar en ökad konsumtion av jordnötter, en ökad exponering för produkter andra än 

livsmedel innehållande jordnötter, maternell jordnötskonsumtion under graviditet och amning, 
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samt tidig introduktion av föda innehållande potentiellt korsreaktiva proteiner, exempelvis  

soja. Ökningen kan även vara resultatet av en generell ökning av atopiska tillstånd (15).

     Enligt en randomiserad telefonundersökning genomförd i USA vid tre tillfällen, 1997, 

2002 och 2008 (16), rapporterade 1,4 % av befolkningen allergi mot jordnötter och/eller 

trädnötter. Ingen ökning noterades hos den vuxna befolkningen under perioden. Hos barn 

under 18 år noterades däremot en ökning i prevalens från 0,6 % 1997 till 1,2 % 2002, och 

därefter ännu en ökning till 2,1 % 2008. Man bör observera att detta var självrapporterade 

symtom, och att inga ytterligare undersökningar gjordes för att bekräfta diagnosen. En annan 

studie visade en mer än fyrafaldig ökning mellan 1990 och 2006 för sjukhusvård till följd av 

anafylaktiska reaktioner mot jordnötter hos patienter < 20 år i delstaten New York (17).

     Även prevalensen för allergi mot cashewnöt tycks öka. Detta är anmärkningsvärt, eftersom 

risken för anafylaktiska reaktioner hos barn allergiska mot cashewnöt enligt en australiensk 

studie tycks likvärdig, eller rent av högre, än risken vid jordnötsallergi (18). En annan studie 

har jämfört reaktionerna hos barn som reagerat mot cashewnötter respektive jordnötter (19). 

Barnen matchades i så stor utsträckning som möjligt avseende faktorer som ålder, kön, 

samtidig förekomst av astma, och mängden nötter de exponerats för vid reaktionen. Den 

allvarligaste reaktionen hos respektive barn undersöktes. Barn med allergi mot cashewnöt 

erhöll adrenalin intramuskulärt, vilket användes som mått på reaktionens svårighetsgrad, i mer 

frekvent utsträckning än barn med jordnötsallergi (13 % respektive 1 %).   

     En studie som jämförde prevalensen för jordnötsallergi hos judiska skolbarn i 

Storbritannien med den för judiska skolbarn i Israel visade att prevalensen var tio gånger så 

hög för den första gruppen (20). Studien visade även att medan prevalensen tycks stiga i 

Storbritannien tycks den i Israel vara stabil i samtliga åldersgrupper. Skillnaderna kan inte 

förklaras genom skillnader i ålder, kön, härkomst, socioekonomisk klass, atopisk läggning 

eller skillnader i tillagning av de jordnötter som konsumeras. Den stora skillnaden mellan 

grupperna återfinns istället vid tidpunkten för introduktion av jordnötter i födan. Israeliska 

spädbarn introduceras för jordnötter tidigt, och fortsätter därefter att äta jordnötter oftare och i 

större mängder än brittiska spädbarn. Föräldrar till brittiska spädbarn undviker ofta jordnötter 

under de första levnadsåren, i enlighet med rekommendationer från det brittiska 

hälsoministeriet. Studien väcker frågan om denna rekommendation verkligen är en bra 

strategi för att undvika sensibilisering mot jordnötter. Fler studier krävs inom området. 

     En brittisk studie som undersökte den totala veckokonsumtionen av jordnötter i hushållet 

under barns första levnadsår fann att medelkonsumtionen var signifikant högre i hushåll där 

barnen senare utvecklade jordnötsallergi (21). En teori är att dessa barn i högre utsträckning 
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exponeras för jordnötsallergen via huden. Intressant är att äggallergiska barn, som i studien 

användes som högriskkontrollgrupp, i lägre utsträckning utvecklade jordnötsallergi även om 

hushållskonsumtionen var hög, förutsatt att de själva ätit jordnötter under sitt första levnadsår. 

En möjlig förklaring är att dessa barn skyddas mot sensibilisering via oral tolerans. 

Utredning och handläggning vid misstänkt födoämnesallergi

Vid utredningen av misstänkt födoämnesallergi är en noggrann anamnes den viktigaste 

punkten. Utredningen syftar inte bara till att påvisa faktisk överkänslighet, utan även till att  

frikänna födoämnen där överkänslighet saknas. Det är viktigt för att patienten inte i onödan 

ska avstå från födoämnen, med den extra ansträngning och den inskränkning av livskvalitén 

det ofta medför. Att avstå från viktiga födoämnen innebär dessutom en risk för bristtillstånd 

och undernäring, varför dietistkontakt rekommenderas vid överkänslighet mot baslivsmedel. 

     Frågor att fokusera på i anamnesen är vilka födoämnen patienten tror sig ha reagerat mot, 

vilken mängd av födoämnet som krävs för reaktion, vilken typ av symtom som uppträtt, samt 

tiden mellan intag av födoämnet och debut av symtom (2). En beskrivning av den senaste 

reaktionen bör om möjligt efterfrågas. Man bör då även fråga efter associerade aktiviteter i 

samband med reaktionen, som träning, exponering för värme eller kyla, alternativt intag av 

läkemedel eller alkohol. Associerade aktiviteter kan fungera som utlösande faktorer så att 

reaktioner uppstår efter intag av födoämnen som personen i vanliga fall inte reagerar mot. 

     Förutom en noggrann anamnes och kroppslig undersökning görs vanligen någon form av 

in vitro- eller in vivo-diagnostik. Vid in vitro-diagnostik bestäms nivån av allergenspecifika 

IgE-antikroppar i patientens serum, oftast genom att inkubera serum tillsammans med 

allergenet (1). IgE-antikroppar som bundit till allergenet kan sedan påvisas genom tillsats av 

anti-IgE-antikroppar som märkts med radioaktivitet eller enzym. En i Sverige ofta använd 

metod är ImmunoCAP (Pharmacia Diagnostics AB), där förekomsten av specifikt IgE i serum 

anges dels kvantitativt (i enheten kU/L), dels kvalitativt i RAST-klasser (klass 0-6). 

Födoämnesmix (Fx5) är ett test som mäter förekomst av IgE-antikroppar mot mjölk, äggvita, 

fisk, vete, jordnöt och sojaböna. Testet används framför allt i de lägre åldersgrupperna. 

     Resultatet av provtagningen vägs alltid samman med anamnes och provokation. Det är 

viktigt att komma ihåg att specifikt IgE kan förekomma utan att en kliniskt påvisbar allergi  

föreligger. Det är också viktigt att observera att det är nivåerna av specifikt IgE, och inte 

nivåerna av totalt IgE, som säger något om patientens prognos och även om möjligheten till  

toleransutveckling på sikt. En sänkning av nivåerna över tid tycks sammanfalla med 

toleransutveckling, och kan därför användas som indikation för födoämnesprovokation (2).     
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     En mycket vanligt förekommande form av in vivo-diagnostik är så kallat pricktest. 

Pricktest används för att påvisa specifika IgE-antikroppar bundna till mastceller i huden (22). 

Metoden är lätt att utföra och att standardisera. Risken för oönskade reaktioner är liten. 

Pricktest är lämpligt för att testa mot flera olika allergen. Dock finns endast ett begränsat antal  

kommersiella och standardiserade testextrakt tillgängliga. Enligt barnallergisektionen (22)  

används ofta en så kallad standardpanel, vilken innefattar hund, katt, häst, (kanin), kvalster, 

timotej, björk, gråbo, samt mögelsporer. Hos barn under tre år tillkommer födoämnesallergen. 

    Testet går till så att en droppe allergenextrakt läggs på underarmens volarsida. Därefter görs 

ett litet stick i huden genom droppen. En positiv (histamin) och en negativ (NaCl) kontroll 

används. Reaktionen avläses efter 15 minuter. Man tittar då på storleken av eventuella 

kvaddlar. Storleken anges med två diametrar, vars medeltal beräknas. En medeldiameter ≥ 3 

millimeter betecknas som positiv, förutsatt att den negativa kontrollen inte ger någon kvaddel.  

Ett alternativ är att jämföra de allergenutlösta kvaddlarna med den kvaddel som utlösts av den 

positiva histaminkontrollen. 

     Födoämnesprovokation kan ibland behövas för att säkerställa diagnosen. Provokation 

avråds för barn med klar anafylaxianamnes och positivt pricktest alternativt IgE-koncentration 

över 3,5 kU/L (1). Barn utan anafylaxianamnes, men med klart positivt pricktest alternativt 

IgE-koncentration över 17,5 kU/L bör heller inte provoceras, då risken för en allergisk 

reaktion bedöms vara stor. Man avråder även från provokation under pågående infektion, vid 

aktiva allergiska besvär, eller vid annan behandlingskrävande sjukdom. Vid en 

födoämnesprovokation får patienten äta successivt ökande mängder av det misstänkta 

födoämnet. I de fall där provokationen misstänks kunna resultera i en allvarlig reaktion skall 

den genomföras på sjukhus med specialutbildad personal på plats. I vetenskapliga 

sammanhang anses dubbelblind placebokontrollerad födoämnesprovokation vara golden 

standard, men denna är mycket resurskrävande. Hos barn anses som regel en öppen 

provokation vara tillräcklig (1), men om denna endast ger subjektiva besvär kan det bli 

aktuellt att gå vidare med en blind provokation. 

     Efter en sammanvägd bedömning av anamnes, status och övriga utredningsresultat kan 

diagnosen födoämnesallergi ställas. Den enda behandling som finns tillgänglig är elimination 

av det aktuella födoämnet, något som ofta upplevs krävande av patient, föräldrar och övrig 

omgivning. Dietistkontakt kan vara nödvändig. Diagnosen bör regelbundet omprövas, för att 

undersöka om toleransutveckling har skett. Sjunkande nivåer av specifikt IgE kan vara ett 

tecken på att så är fallet. En ny födoämnesprovokation kan då bli aktuell.  
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Anafylaxi

Anafylaxi är den allvarligaste formen av allergisk reaktion, och ett potentiellt livshotande 

tillstånd. Enligt Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA) finns mycket lite rapporterat om 

den totala frekvensen av anafylaxi i Sverige, men man hänvisar i sitt kompendium om 

anafylaxi (23) till en nyligen publicerad amerikansk retrospektiv studie där incidensen hos 

hela befolkningen uppskattas till 50/100 000 personer och år. Enligt en artikel publicerad i 

Läkartidningen skulle incidensen vara omkring 5-20 fall per 100 000 personår, vilket skulle 

motsvara 800-900 nya fall i Sverige varje år (24). Sannolikt beror skillnaderna i uppskattad 

incidens på oenighet kring vad som egentligen ska definieras som en anafylaktisk reaktion.

     Klart är att det varit svårt att enas om en allmänt accepterad definition av anafylaxi. SFFA 

föreslår som definition för kliniskt bruk att ”anafylaxi är en akut, svår, snabbt insättande 

systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem och är potentiellt livshotande” (23). 

Vidare menar de att den anafylaktiska reaktionen alltid inkluderar en objektiv respiratorisk,  

kardiovaskulär, och/eller kraftig allmänpåverkan. Andra vanliga organmanifestationer är 

symtom från hud, ögon, näsa, mun, samt mag-tarmkanal. Vid en allergisk reaktion som inte 

uppfyller kriterierna för anafylaxi yttrar sig symtomen vanligtvis som klåda, rodnad, svullnad, 

eller illamående med lindrig buksmärta och enstaka kräkning. Allmänna symtom i form av 

trötthet kan uppträda. SFFA använder sig även av en svårighetsgradering av anafylaktiska 

reaktioner. Graden (1-3) bestäms från det organsystem med den svåraste reaktionsnivån. Det 

rekommenderas att graden av anafylaxi, samt om möjligt utlösande ämne, skrivs ut i klartext.

     Bifasiska reaktioner är ett fenomen som drabbar 25-30 % av alla patienter som initialt 

utvecklar klassiska symtom på anafylaxi, men därefter tycks förbättras kliniskt (2). Vissa 

patienter blir helt asymtomatiska, men utvecklar sedan på nytt symtom som kan vara mycket 

allvarliga, och i vissa fall behandlingsrefraktära. Den symtomfria perioden sträcker sig 

vanligtvis mellan fyra och åtta timmar, men kan ibland vara så lång som ett dygn.

     Ett antal riskfaktorer har identifierats för allergiska reaktioner med fatal utgång (2). De 

allergen som oftast är inbladade i reaktioner med fatal eller nära fatal utgång är jordnötter och 

trädnötter. Patienterna är ofta tonåringar eller unga vuxna, med astma och tidigare allvarliga 

reaktioner i sjukhistorien. Det finns olika teorier till varför ungdomar är överrepresenterade 

bland fall med allvarliga reaktioner (25). Det kan vara så att unga människor är mer 

risktagande i sitt beteende, alternativt att de är mer reaktionsbenägna än äldre personer.  

Siffrorna kan också tänkas bero på en ålderskohorteffekt, och det är i så fall möjligt att 

frekvensen av allvarliga reaktioner med tiden kommer att öka även hos äldre individer. 

     Hos äldre patienter är hjärtkärlsjukdom en riskfaktor, eftersom sådan ökar risken att inte 
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överleva den belastning en anafylaktisk reaktion innebär (23). Även behandling med 

betablockad är en riskfaktor, eftersom läkemedlet hämmar effekten av adrenalin. I de fall där 

administrationen av adrenalin vid en anafylaktisk reaktion försenats har prognosen försämrats. 

Det har också visat sig att frånvaro av hudmanifestationer är associerad med en högre risk för 

fatal utgång. Det finns flera tänkbara förklaringar till detta (2). En är att de patienter som 

saknar kutana symtom inte uppfattas som anafylaktiska lika snabbt, och att administrationen 

av adrenalin därmed fördröjs. En annan förklaring är att de patienter med cirkulatorisk 

påverkan och hypotension, det vill säga de patienter som utvecklat chock, inte i samma 

utsträckning uppvisar kutana symtom, på grund av försämrad genomblödning av huden.          

     I en australiensk retrospektiv studie undersöktes alla fall av anafylaxi vid ett stort 

pediatriskt sjukhus under en femårsperiod, 1998-2003 (26). Studien, som uppges vara den 

största av sitt slag, kom till slutsatsen att majoriteten av de barn som sökte akut vård på grund 

av anafylaxi upplevde en anafylaktisk reaktion för första gången. Ofta var tiden till det att 

behandling administrerades fördröjd. Vidare visade studien att majoriteten av reaktionerna 

inträffade i hemmet, och att jordnötter och cashewnötter var de vanligaste utlösande 

allergenen. Studien stödjer tidigare rapporter om att födoämnen är den vanligaste utlösande 

faktorn för anafylaxi hos barn, samt att respiratoriska symtom dominerar. Detta till skillnad 

från vuxna patienter, där vanligen både respiratoriska och cirkulatoriska symtom uppträder.   

     Den viktigaste behandlingen vid en anafylaktisk reaktion är adrenalin, som ges 

intramuskulärt, vanligen i lårets utsida. I de fall där upprepade doser adrenalin intramuskulärt 

inte givit effekt kan adrenalin även ges intravenöst. Intravenös injektion av adrenalin ges 

långsamt under EKG-övervakning, på grund av risken för kardiella biverkningar. Indikationen 

för att ge adrenalin är, enligt SFFA, kraftig urtikaria, andnöd, hypotension, allmänpåverkan, 

samt kraftiga buksmärtor och kräkningar (23). Saturation, puls och blodtryck följs. En 

intravenös infart skall etableras, och infusion av vätska, i form av Ringer-acetat, 

rekommenderas till alla patienter med anafylaxi. Vid tecken på hypoxi ges syrgas, och vid 

obstruktivitet inhalationer av bronkvidgande läkemedel. Dessutom erhåller samtliga patienter  

behandling med antihistaminer och kortison, det senare i första hand för att förhindra 

senreaktioner. Enligt rekommendationer från SFFA bör en patient med anafylaxi grad 1 

observeras minst fyra timmar, en patient med anafylaxi grad 2 bör observeras minst åtta 

timmar, och en patient med anafylaxi grad 3 bör observeras minst 24 timmar på sjukhus. Vid 

anafylaxi med säkerställd orsak ska patientens journal varningsmärkas. Samtliga patienter bör 

efter akutbesöket remitteras till allergimottagning eller allergikunnig läkare för uppföljning.  

     Uppföljningen syftar till att fastställa orsaken till den anafylaktiska reaktionen, och att  
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förhindra framtida reaktioner. Diagnostiken sker på samma sätt som vanligt vid utredning av 

misstänkt allergi. I de fall patienten avlider till följd av anafylaxi ska allergenspecifikt IgE 

mot misstänkta allergen, samt tryptas i serum, analyseras (23). Tryptas används som en 

indikator på mastcellsaktivitet, och förhöjda nivåer kan ses upp till sex timmar efter en 

anafylaktisk reaktion. Normala nivåer utesluter dock inte att en reaktion har ägt rum, utan är 

snarare regel vid födoämnesutlöst anafylaxi (23). Vidare rekommenderas vid dödsfall att 

ventrikelinnehållet skickas till Livsmedelsverket för analys av misstänkta födoämnesallergen. 

     Ett annat viktigt syfte med uppföljningen är ställningstagande till förskrivning av 

adrenalinpenna, det vill säga en adrenalin autoinjektor som patienten kan bära med sig i  

vardagen och använda vid tecken på en ny reaktion. Förskrivning av adrenalinpenna 

rekommenderas vid anafylaxi grad 2-3 till följd av födoämne, bi- eller getingstick, alternativt  

vid upprepade anafylaktiska reaktioner där orsaken inte kunnat fastställas (23). Förskrivning 

av adrenalinpenna kan även övervägas vid anafylaxi grad 1, i de fall där särskilda 

omständigheter föreligger, exempelvis långt avstånd till sjukvård, samt vid allergiska symtom 

av luftburen kontakt av födoämnen och vid svår latexallergi. Noggrann utbildning och 

praktisk träning i hur adrenalinpennan används ska ges i samband med förskrivningen.
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Bakgrund till projektet  

Varje år söker knappt hundra barn och ungdomar akutmottagningen vid Akademiska 

Barnsjukhuset på grund av allergiska reaktioner mot födoämnen. Reaktionerna betecknas i 

patientjournalerna med diagnoskoden T78 (enligt ICD-10). Genom att göra en genomgång av 

samtliga journaler från akutmottagningen från de senaste tio åren (2001-2010) innehållande 

diagnoskoden T78 blir det möjligt att få en uppfattning om hur reaktionerna yttrat sig kliniskt.  

Vidare blir en studie av akuta allergiska reaktioner en form av epidemiologisk övervakning. 

     Som nämnts ovan finns det mycket som tyder på att prevalensen av allergi mot jordnötter 

och trädnötter har ökat under de senaste decennierna. Mycket tyder på att våra 

konsumtionsvanor ändrats under samma tidsperiod. Enligt en publikation från Statistiska 

centralbyrån steg försäljningssiffrorna för livsmedelsgruppen nötter, mandel och torkad frukt 

från att omfatta 696 527 kkr år 2000 till att omfatta 2 193 258 kkr år 2010, en ökning 

motsvarande 315 %. Under samma period ökade priserna inom gruppen frukt, i vilken 

livsmedelsgruppen ingår, generellt med 148 % enligt konsumentprisindex (27). De två 

ledande återförsäljarna av nötter på den svenska marknaden, Exotic Snacks och Parrots, 

uppger båda vid direktkontakt att de ökat sin försäljning kraftigt under de senaste tio åren 

(28). Vår hypotes är att den ökade prevalensen av nötallergier, i kombination med den ökade 

försäljningen, kommer att återspeglas i en ökning av antalet akuta allergiska reaktioner utlösta 

av nötter. Framför allt gäller detta reaktioner utlösta av jordnötter. Vidare skulle man kunna 

förvänta sig att det faktum att sensibilisering mot jordnötter gått lägre ned i åldrarna (4) 

kommer att återspeglas i en ökning av antalet jordnötsreaktioner i de lägre åldersgrupperna.   

     En annan hypotes är att den upplevda ändringen av konsumtionsvanor har resulterat i en 

ökning av allergiska reaktioner mot nötter som för tio år sedan var ovanliga som utlösande 

allergen. Med tanke på att jordnötter och trädnötter är de födoämnen som oftast ger upphov 

till allvarliga systemreaktioner, och även med tanke på det faktum att det finns internationella  

studier som visar på att cashewnötter tycks vara associerade med en särskilt hög risk för 

allvarliga reaktioner (18, 19), är det av intresse att undersöka dessa reaktioner mer i detalj. 

FRÅGESTÄLLNINGAR

Har nötreaktioner, framför allt reaktioner utlösta av jordnötter, blivit vanligare? Har 

jordnötsreaktioner blivit vanligare i de lägre åldersgrupperna? Har antalet allergiska 

reaktioner utlösta av ”nya”  exotiska nötter, framför allt cashewnöt, ökat? Hur yttrar sig 

reaktionerna mot de ”nya” nötterna kliniskt, främst med avseende på allvarlighetsgrad, 

jämfört med reaktioner mot jordnötter?
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METOD

Genom en sökning i Akademiska Barnsjukhusets elektroniska journalsystem Cosmic erhölls 

uppgifter om alla patienter som sökt via barnakutmottagningen under perioden från och med 

september 2001 till och med december 2010. Anledningen till att sökningen inte innefattade 

hela år 2001 var att en ny lista med lathund för diagnossättning introducerades på barnakuten 

någon gång runt september 2001. Vi valde att anta att lathunden gjort diagnossättningen mer 

enhetlig, och valde därför att inte inkludera material från tiden före dess introduktion.    

     I sökningen inkluderades samtliga patienter som sökt via barnakutmottagningen under den 

aktuella tidsperioden och fått diagnosen T78.0, det vill säga allergisk reaktion utlöst av 

födoämne. Dessutom inkluderades även diagnoskoden Z910, allergi och annan överkänslighet 

i den egna sjukhistorien som inte beror på läkemedel eller biologiska substanser.  Journalerna 

gicks igenom systematiskt efter en uppgjord mall, och resultaten lagrades och bearbetades 

med hjälp av databasen Microsoft Access. Databasen anmäldes till sjukhusets centrala register 

över databaser upprättade i verksamhetsutvecklande och kvalitetssäkrande syfte.

     Statistik över befolkningsunderlag för Uppsala län under den aktuella tidsperioden erhölls 

från Statistiska centralbyrån (27). Incidensen för varje år kunde därefter omräknas i personår, 

vilket möjliggjorde korrigering för ändringar i befolkningsmängd och ålderssammansättning. 

En trendanalys beträffande utvecklingen av reaktioner mot jordnötter och cashewnötter 

gjordes med hjälp av Spearman's rank correlation test. 

RESULTAT

Sammanställning av det insamlade materialet

Det totala antalet reaktioner under perioden var 1020. Sammanlagt rör det sig om 951 

individer, vilket innebär att några individer sökt vid flera tillfällen. Det högsta totala antalet  

söktillfällen för en och samma individ var åtta. Medelåldern totalt sett för de 1020 

reaktionerna var 7,41 år, med en spridning från 0 till 18 år. Fördelas reaktionerna efter kön var 

de sökande pojkar i 567 fall (56 %) och flickor i 453 fall (44 %). I figur 1 visas reaktionerna 

fördelade efter både ålder och kön i tre olika åldersintervall. Sammanfattningsvis dominerade 

pojkar i de lägre åldersgrupperna, medan flickor övervägde bland tonåringarna. 

Figur 1. Reaktioner fördelade efter ålder och kön.
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I samband med akutbesöket gjordes i så gott som samtliga fall en bedömning av tänkbar 

utlösande orsak. Sammanlagt rör det sig om 156 unika allergen. Vi har valt att dela in dessa i 

fem grupper: baslivsmedel, nötter, frukt och grönsaker, övriga födoämnen, samt övriga 

allergen. En sjätte grupp utgörs av de reaktioner där utlösande faktor av olika anledningar 

bedömdes som oklar vid akutbesöket. Av de 1020 reaktionerna bedömdes 702 reaktioner som 

födoämnesutlösta (69 %), medan 215 reaktioner bedömdes ha annan orsak än intag av 

födoämne (21 %). 103 reaktioner bedömdes som oklara beträffande utlösande faktor (10 %). 
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Figur 2. Reaktioner fördelade efter utlösande faktor.

Födoämnesutlösta reaktioner

Gruppen födoämnesutlösta reaktioner har vidare indelats i fyra stycken subgrupper: 

baslivsmedel, nötter, frukt och grönsaker, samt övriga födoämnen. Av de 702 

födoämnesutlösta reaktionerna kan 213 reaktioner tillskrivas baslivsmedel (30 % av det totala 

antalet födoämnesutlösta reaktioner), 352 kan tillskrivas nötter (50 %), och 85 kan tillskrivas 

frukt och grönsaker (12 %). Slutligen kan 52 reaktioner tillskrivas övriga födoämnen (8 %). 
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Figur 3. Födoämnesreaktioner, indelade i grupper efter utlösande allergen.
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Till gruppen baslivsmedel räknas födoämnen som används som grundläggande ingredienser i 

normalkost, till exempel mjölk och ägg. Även fisk, kött, soja och olika sädesslag ingår i denna 

grupp. Mjölk och ägg var de två överlägset vanligaste allergenen i gruppen, och av de 213 

reaktionerna bedömdes 85 som utlösta av mjölk (40 %) och 72 som utlösta av ägg (34 %). 

Medelåldern i gruppen var 4,43 år. Fördelat efter kön rör det sig om 123 pojkar (58 %) och 90 

flickor (42 %).  I figur 4 visas reaktionerna fördelade efter både ålder och kön, i samma 

åldersintervall som tidigare. Även här dominerar pojkar i de lägre åldrarna, medan flickorna 

med knapp marginal passerar pojkarna bland tonåringar. Som noteras i figuren är dock antalet 

reaktioner mot baslivsmedel relativt lågt i de högre åldersgrupperna. 
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Figur 4. Baslivsmedel, fördelat efter ålder och kön.

I gruppen nötter medräknas här trädnötter och jordnötter. Det viktigaste allergenet i den här 

gruppen är jordnöt. Av de 352 reaktionerna bedömdes 133 som utlösta av jordnötter (38 %). 

Det näst vanligaste allergenet i gruppen utgörs av ospecificerad nöt. I dessa fall har det av 

journalanteckningen endast framgått att det rör sig om en nötreaktion. Det är rimligt att anta  

att både trädnötter och jordnötter återfinns i denna grupp. Det rör sig sammanlagt om 97 

reaktioner (28 %). Medelåldern i nötgruppen totalt var 8,42 år. Fördelat efter kön rör det sig 

om 196 pojkar (56 %) och 156 flickor (44 %). I figur 5 visas reaktionerna fördelade efter både 

ålder och kön. Även här ses trenden att pojkar dominerar i de lägre åldersgrupperna, för att 

sedan bland tonåringar passeras av flickorna. Till skillnad mot gruppen baslivsmedel ses bland 

nötreaktionerna inte en lika tydlig nedåtgående trend med stigande ålder.   
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Figur 5. Nötreaktioner, fördelat efter ålder och kön.
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Till gruppen frukt och grönsaker räknas reaktioner orsakade av frukt, bär, grönsaker och 

liknande. De två vanligaste allergenen i gruppen var äpple och kiwi. Av de 85 reaktionerna 

bedömdes 14 som utlösta av äpple (16 %) och 11 som utlösta av kiwi (13 %). Medelåldern i 

gruppen var 7,58 år. Fördelat efter kön rör det sig om 38 pojkar (45 %) och 47 flickor (55 %). 

     Gruppen övriga födoämnen består av reaktioner som bedömts orsakade av livsmedel som 

inte tillhör någon av de ovan nämnda grupperna. Typexempel är kryddblandningar och 

färgämnen. I vissa fall går det inte att hitta exakt vad som utlöst reaktionen, men det finns ett  

starkt samband i tid mellan reaktion och intag av föda, som exempelvis pizza och andra typer 

av snabbmat, chips, godis osv. Medelåldern i den här gruppen var 8,91 år. Fördelat efter kön 

rör det sig om 34 pojkar (65 %) och 18 flickor (35 %).

Övriga reaktioner  

De 215 reaktioner som bedömdes ha en annan utlösande faktor än ett födoämne kan grovt sett 

indelas i fyra grupper: insektsbett, luftvägsburna allergen, läkemedel, samt övriga. Gruppen 

insektsbett omfattar sammanlagt 67 reaktioner. Den vanligaste orsaken till reaktioner i den här 

gruppen var getingstick. Gruppen luftvägsburna allergen utgörs av reaktioner mot pollen och 

pälsdjur, och omfattar sammanlagt 68 reaktioner. Gruppen läkemedel omfattar sammanlagt 58 

reaktioner. Den vanligaste läkemedelsgruppen är antibiotika, i de flesta fall Kåvepenin® 

(fenoximetylpenicillin). Värt att notera är att majoriteten av dessa reaktioner vid uppföljning 

inte bedöms som äkta allergiska reaktioner (IgE-antikroppar inte påvisbara och/eller 

provokation är negativ), utan istället bedöms som infektionsutlösta eller idiopatiska. Till  

läkemedelsgruppen räknas även andra iatrogent orsakade reaktioner, dels i samband med 

vaccinationer, samt en reaktion utlöst av hyposensibiliseringsbehandling. Till gruppen övriga, 

som omfattar 22 reaktioner, räknas de reaktioner som inte gått att placera in i någon av de 

andra grupperna. Som exempel kan nämnas reaktioner mot hårfärg och hudkrämer, men även 

andra typer av kutan exponering, framför allt mot olika växter. Slutligen finns gruppen oklara 

reaktioner, som omfattar 103 reaktioner där förslag på utlösande faktor helt saknas i 

journalanteckningen. Då fokus främst legat på födoämnesutlösta reaktioner kommer övriga 

reaktioner, inklusive de oklara reaktionerna, inte att behandlas i närmare detalj.

Förändringar över tid

Beträffande förändringar över tid under den aktuella perioden är det framför allt reaktioner 

mot nötter som studerats. Som nämnts ovan rör det sig sammanlagt om 352 reaktioner som 

bedömts utlösta av nötter av olika slag. Av dessa inträffade 139 reaktioner under tidsperioden 
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2001-2005, medan 213 reaktioner inträffade under tidsperioden 2006-2010, vilket motsvarar 

en ökning med en faktor på 1,53. Under samma period sågs en ökning i befolkningsunderlag 

för åldersgrupperna 0-18 år i Uppsala län motsvarande en faktor på 1,05 (27).  

Jordnötsreaktioner – trender

Genom att räkna om det totala antalet jordnötsreaktioner till reaktioner per 100 000 personår 

kunde hänsyn tas till hur befolkningen varierat under tidsperioden beträffande folkmängd och 

ålderssammansättning (27). Liksom tidigare fördelades materialet i tre olika ålderskategorier,  

0-6 år, 7-12 år, samt 13-18 år. Variationen över tid för respektive ålderskategori kunde sedan 

följas år för år (figur 6). Detta möjliggjorde analys av trender över tid. 

     Figur 7 visar antalet jordnötsreaktioner/100 000 personår i snitt för perioderna 2001-2005 

och 2006-2010. I ålderskategorin 0-6 år noteras en ökning med en faktor på 1,17. I 

ålderskategorin 7-12 år noteras en ökning med en faktor på 1,29. I ålderskategorin 13-18 år 

noteras den största ökningen, motsvarande en faktor på 1,72. En trendanalys över det totala 

antalet reaktioner år för år (2002-2010) visar inte någon signifikant ökande trend (p = 0,19).

Figur 6. Jordnötsreaktioner per 100 000 personår, fördelade i tre ålderskategorier. Trender över tid. 
* Siffrorna för 2001 är approximerade.. Den egentliga mättiden omfattar perioden 2001-09 till 2001-12.
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Figur 7. Jordnötsreaktioner per 100 000 personår, medelvärden för perioderna 2001-2005 resp. 2006-2010.

* Siffrorna för 2001 är approximerade. Den egentliga mättiden omfattar perioden 2001-09 till 2001-12.
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Cashewnötsreaktioner – trender

Till gruppen ”nya” nötter räknades olika typer av exotiska nötter, så som cashewnöt, 

pistagenöt, pekannöt och paranöt. Endast för cashewnötter var underlaget tillräckligt stort för 

att kunna säga något om variationen över tid. Totalt rör det sig dock endast om 20 reaktioner. 

Omräknat till reaktioner per 100 000 personår inträffade under perioden 2001-2005 1,1 

cashewnötsreaktioner/100 000 personår, jämfört med 4,3 cashewnötsreaktioner/100 000 

personår under perioden 2006-2010. Detta motsvarar en ökning med en faktor på 3,9. Antalet 

reaktioner är inte tillräckligt stort för att en indelning i ålderskategorier ska vara meningsfull.  

Med en trendanalys av det totala antalet reaktioner år för år (2002-2010) ses en statistiskt 

signifikant ökning (p = 0,04). 

Jordnötsreaktioner respektive cashewnötsreaktioner – en jämförelse

Som nämnts i introduktionen finns det internationella studier som tyder på att 

cashewnötsreaktioner tycks vara associerade med en särskilt hög risk för allvarliga 

systemreaktioner. Jordnöt är ett annat allergen som visat sig vara associerat med en särskilt 

hög risk för anafylaxi (18, 19, 26). En jämförelse gjordes därför mellan de jordnöts- och 

cashewnötsreaktioner som ingick i materialet. Som mått på allvarlighetsgraden användes 

behandling med adrenalin. Av de 133 patienter som reagerat på jordnöt behandlades 59 

stycken med adrenalin i samband med akutbesöket, en siffra motsvarande 44 %. Av de 20 

patienter som reagerat på cashewnöt behandlades 9 stycken med adrenalin i samband med 

akutbesöket, en siffra motsvarande 45 %. Med andra ord sågs ingen större skillnad i den andel 

patienter som behandlades med adrenalin vid jordnöts- respektive cashewnötsreaktioner. 

     Av de 59 patienter som sökte på grund av jordnötsreaktioner och erhöll behandling med 

adrenalin var det 19 stycken som krävde sjukhusinläggning, vilket motsvarar 14 % av det 

totala antalet patienter med jordnötsreaktioner. Dessutom lades 6 patienter in utan att ha 

erhållit behandling med adrenalin. Detta innebär att totalt 19 % av alla patienter med 

jordnötsreaktioner krävde sjukhusinläggning. Av de 20 patienter som sökte på grund av 

cashewnötsreaktioner var det 3 stycken som krävde sjukhusinläggning, vilket motsvarar 15 % 

av det totala antalet patienter med cashewnötsreaktioner. Av dessa erhöll samtliga behandling 

med adrenalin. Sammanfattningsvis sågs inte heller några större skillnader mellan jordnöts- 

och cashewnötsreaktioner beträffande den andel patienter som krävde sjukhusinläggning.    
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DISKUSSION

En studie av antalet akutbesök under en viss tid blir en form av epidemiologisk övervakning. 

Det är rimligt att anta att så gott som samtliga barn med allvarliga reaktioner valt att uppsöka 

akutmottagningen. När det gäller lindrigare reaktioner däremot kommer man inte ifrån 

möjligheten att vissa valt att inte söka. Det är dock rimligt att anta att sökbenägenheten inte  

har ändrats under den aktuella tidsperioden, utan den får bedömas vara tämligen konstant. 

Följaktligen får en journalgenomgång av den här sorten anses förmedla en rättvis bild 

beträffande förändringar över tid. 

     När det gäller baslivsmedel ses en markant topp bland barn i förskoleåldern, vilka ligger 

bakom 77 % av det totala antalet födoämnesreaktioner orsakade av baslivsmedel, och färre 

reaktioner i de högre åldersgrupperna. Detta stämmer väl överens med vad som tidigare är 

känt beträffande tidigt insjuknande och utläkning av allergi mot baslivsmedel som mjölk och 

ägg. För nötreaktioner däremot ses inte en lika tydlig minskning av antalet reaktioner med 

stigande ålder. Barn i förskoleåldern är fortfarande den vanligast förekommande 

åldersgruppen, men ligger här bakom en betydligt mindre andel av det totala antalet 

reaktioner, mer exakt 47 %. Även detta överensstämmer med tidigare känd kunskap om att 

toleransutveckling mot nötter inte sker i lika stor utsträckning som mot baslivsmedel, och 

även det faktum att nötallergier ofta debuterar några år senare i livet.

     För både jordnötter och cashewnötter ses en betydande ökning av antalet reaktioner under 

den andra hälften av perioden. För cashewnötter är ökningen så stor som 390 %. För att kunna 

fastställa om ökningen av antalet reaktioner verkligen är kopplad till en ökad konsumtion 

krävs dock en mer detaljerad genomgång av förändringar i konsumtionsmönster, förslagsvis 

både genom undersökningar i befolkningen och genom inhämtande av försäljningsstatistik. 

Andra tänkbara bakomliggande orsaker, som nämnts ovan, inkluderar en ökad exponering för 

produkter andra än livsmedel innehållande nötter, maternell nötkonsumtion under amning och 

graviditet, samt tidig introduktion av föda innehållande potentiellt korsreaktiva proteiner.  

Ökningen kan även vara resultatet av en generell ökning av atopiska tillstånd (15).

     Det är allmänt känt att förekomsten av allergier och astma ökade dramatiskt i Sverige och 

andra industrialiserade länder under den andra hälften av 1900-talet. En allmänt vedertagen 

förklaring till detta är den så kallade hygienhypotesen, som baseras på att en ökning av 

levnadsstandarden resulterar i en minskad exponering för mikrober tidigt i livet. Resultatet av 

detta skulle vara en störning i utmognaden av immunförsvaret, och att tolerans inte utvecklas 

mot antigen som i vanliga fall tolereras. Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2009 

tycks under 2000-talet ökningen av allergiska sjukdomar vara på väg att plana av, framför allt 
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hos individer under 25 år (28). Enligt rapporten anses det rimligt att anta att avplaningen beror 

på att förekomsten av allergiska sjukdomar i befolkningen nu nått en sådan nivå att de med en 

genetisk predisposition för tillstånden i så gott som samtliga fall utvecklar klinisk sjukdom. 

     Trots det faktum att ökningen av allergiska sjukdomar generellt sett verkar vara på väg att 

plana ut ses alltså en rejäl ökning av antalet reaktioner mot flera slags nötter, framför allt  

cashewnöt. Ökningen sammanfaller med den ökning av nötkonsumtionen i Sverige som 

nämndes i inledningen. Den ökade exponeringen för nötter tycks alltså ha resulterat i en ökad 

prevalens av nötallergier. Den bakomliggande verkningsmekanismen förblir emellertid oklar.  

     Intressant att notera beträffande ökningen av jordnötsreaktioner är att den mest markanta 

ökningen sågs i åldersgruppen 13-18 år. En möjlig tolkning av det är att ökningen i den här 

åldersgruppen är en ålderskohorteffekt. En ökning av jordnötsreaktioner i de lägre 

åldersgrupperna skulle kunna ha inträffat ett par år innan vår genomgång startade, och nu vara 

på väg att plana av enligt den teori som nämnts ovan. Det skulle i så fall förklara varför man i 

vår studie inte ser en lika tydlig ökning av jordnötsreaktioner i de lägre åldersgrupperna. 

     Ett av de mer anmärkningsvärda resultaten är det faktum att allergiska reaktioner i de lägre 

åldersgrupperna (0-12 år) i större utsträckning drabbar pojkar, medan förhållandet mellan 

könen är det omvända för tonåringar. Det är sedan tidigare känt att pojkar i större utsträckning 

än flickor uppvisar atopiska manifestationer. Det här gäller fram till puberteten, därefter  

drabbas flickor i större utsträckning än pojkar (29). Bakgrunden till detta är inte klarlagd.   

     Möjligheten finns dessutom att en av förklaringarna till att tonårsflickor i större 

utsträckning än tonårspojkar söker med allergiska reaktioner helt enkelt är att kvinnor skulle 

vara mer benägna att söka sjukvård än män. Det är sedan tidigare känt att kvinnor generellt 

sett gör fler öppenvårdsbesök i sjukvården per invånare och år än vad män gör (30). Den 

bakomliggande orsaken till detta är dock inte helt lätt att klarlägga, utan kan ses som en del av 

en betydligt större och mer komplex samhällsstruktur, med olika könsroller och beteende 

kopplat därtill. Hos de minsta barnen är det snarare än barnets egen benägenhet föräldrarnas 

benägenhet att söka vård som återspeglas i antalet vårdkontakter, i synnerhet när det gäller de 

barn som söker med relativt lindriga reaktioner. Det är rimligt att anta att föräldrarnas 

sökbenägenhet inte påverkas av barnets kön. Tonåringar har däremot förmodats söka mer på 

eget initiativ, ibland själva, alternativt tillsammans med kompisar men utan föräldrar. Man kan 

därför anta att de skillnader som ses mellan könen börjar visa sig i denna ålderskategori.

     Den jämförelse som gjordes mellan jordnöts- och cashewnötsreaktionerna visade inte på 

några större skillnader beträffande allvarlighetsgrad och behandling. Det är dock viktigt att 

notera att vi i jämförelsen inte korrigerat för faktorer som ålder, kön, samtidig förekomst av 
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astma eller annan sjuklighet, tid till dess att behandling påbörjades, avstånd till sjukhuset,  

samt mängden nötter vid exponeringen, faktorer som teoretiskt sett skulle kunna påverka hur 

allvarligt reaktionerna yttrade sig och även vilken behandling som sattes in.

     En retrospektiv journalgenomgång innebär som regel problem med bristande konsekvens 

beträffande journalanteckningarnas innehåll och struktur. Även om det förekommer generella 

mallar för vad en besöksanteckning bör innehålla är skillnaden stor mellan hur olika läkare 

utformar sina anteckningar. Även en och samma individ är sällan helt konsekvent i sin 

journalföring. Resultatet blir att medan vissa journalanteckningar är utförliga och innehåller  

ett stort antal detaljer, saknar andra även en del grundläggande information. Som exempel 

nämndes i journalerna för 103 reaktioner (~ 10 % av det totala antalet) överhuvudtaget inte 

något förslag på utlösande allergen. I majoriteten av dessa fall var det aldrig aktuellt med 

någon uppföljning, och i de fall uppföljning gjordes blev slutsatsen ofta att det rörde sig om 

en idiopatisk reaktion.  Sannolikt var reaktionerna feldiagnostiserade redan från början, det 

vill säga det har i dessa fall rört sig om en överdiagnostik av födoämnesutlösta reaktioner. 

     Omvänt gäller att det inte är helt osannolikt att patienter sökt akut med en klar anamnes på 

födoämnesutlöst allergisk reaktion, men att andra diagnoskoder än T78.0 eller Z910 använts. 

Dessa reaktioner har i sådana fall inte inkluderats i vår journalsökning. Av detta skäl 

planerades undersökningen för tiden från september 2001, då en lathund för diagnoskoder 

började användas. Vi valde att anta att lathunden gjort diagnossättningen mer enhetlig. 

     Ett annat problem av rent praktisk natur är det faktum att man på Akademiska sjukhuset 

ungefär i mitten av den aktuella tidsperioden, på Barnsjukhuset under hösten 2005, övergick 

från pappersjournaler till elektronisk journalföring via Cosmic. Detta borde inte ha påverkat 

utformningen av, och innehållet i, journalerna i någon större utsträckning, även om man kan 

tänka sig en bristande journalföring precis i övergångsperioden innan man vant sig vid att 

arbeta enligt det nya systemet. Detta är inte något som närmare studerats och utvärderats.    

     Trots att vi försökt korrigera för förändringar i befolkningsunderlag i Uppsala län under 

den aktuella tidsperioden förekommer det i materialet en del utomlänspatienter, som alltså  

inte är skrivna i Uppsala län och därmed inte inräknade i befolkningsunderlaget. Vi har dock 

valt att inkludera dessa patienter i materialet. Det rör sig inte om något större antal, och siffran 

är tämligen konstant från år till år. Dessutom är det rimligt att anta att det omvända 

förhållandet förekommer i ungefär lika stor utsträckning, det vill säga att barn och ungdomar 

som är skrivna i Uppsala län råkar ut för akuta allergiska reaktioner i andra delar av landet, 

och följaktligen söker akut vid närmast belägna sjukhus, inte vid Akademiska sjukhuset.  
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KONKLUSION

Antalet nötreaktioner ökade under den senare hälften av tidsperioden. Detta gällde även efter 

att korrigering för en ökning av befolkningsunderlaget gjorts. Även antalet reaktioner mot 

jordnötter ökade under åren 2006-2010 jämfört med åren 2001-2005. Detta gällde för samtliga 

av de tre undersökta åldersgrupperna (0-6 år, 7-12 år, samt 13-18 år), men ökningen var störst 

i den äldsta åldersgruppen. Ökningen för jordnötsreaktioner var dock inte statistiskt 

signifikant (p = 0,19). Den största ökningen totalt sett sågs för antalet reaktioner mot 

cashewnötter, som under åren 2006-2010 ökade nästan fyrfaldigt (p =0,04). Vid jämförelse 

mellan jordnötsreaktioner och cashewnötsreaktioner sågs inga tydliga skillnader beträffande 

allvarlighetsgrad och behandling. Det är inte fastställt vad de ökningar som ses beror på. För 

att säkerställa en koppling till ökad konsumtion krävs en mer detaljerad undersökning av 

ändringar i konsumtionsmönster under den aktuella perioden. Det är även önskvärt med ett 

större patientunderlag, och en studie som sträcker sig över en längre tidsperiod än tio år.
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