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I veckans nummer av Läkartidning-
en sammanfattas tre års rapporter om
svåra/livshotande och dödliga reaktio-
ner på livsmedel (totalt  60 fall) av Tony
Foucard och medarbetare på Livsme-
delsverket. Artikeln redovisar bl a fakta
bakom en del av de i massmedierna
uppmärksammade dramatiska reaktio-
nerna på livsmedel under de senaste
åren och pekar på jordnötter som en vik-
tig inkörsport till och utlösare av svåra
reaktioner. Mycket kan och bör göras
för att minska förekomsten av sådana
reaktioner.

Toppen av ett isberg
Livshotande och letala livsmedelsre-

aktioner utgör toppen av ett isberg. Vi
vet inte hur många barn i Sverige som är
allergiska mot t ex jordnötter, men vi
vet att sensibilisering mot nötter och
jordnötter är vanligt bland småbarn med
symtom på allergisk sjukdom [1]. Av
alla barn födda ett visst år på Isle of
Wight var 1 procent sensibiliserade mot
jordnöt vid fyra års ålder, och hälften av
dem hade haft symtom vid jordnötsin-
tag. Sensibilisering/allergi mot jordnöt
tycks vara särskilt vanligt hos små barn
med stark allergibenägenhet och IgE-
antikroppar mot flera andra livsmedel
[2].

Liksom i andra rapporter [3, 4] in-
träffade de flesta inrapporterade livsho-
tande reaktionerna i Sverige hos barn i
skolåldern, inklusive samtliga fem
dödsfall. Det var anmärkningsvärt
många reaktioner mot jordnötter och
soja i denna åldersgrupp. Flera av reak-

tionerna skulle troligen ha kunnat för-
hindras eller mildras genom bättre kun-
skaper hos samtliga inblandade. Barn
med multipla allergier, astma och tidi-
gare svår livsmedelsreaktion, särskilt
pojkar, löper störst risk att drabbas, och
de kräver speciella förebyggande åtgär-
der.

Kunskaper och samverkan
krävs för att undvika allergen
Användning av felaktiga varube-

teckningar (t ex »mandelkrans» som
var täckt av spån från jordnötter) kan
förhindras genom att de som är verk-
samma i produktionen och försäljning-
en av livsmedel får kunskap och regler
att hålla sig till. Fortsatt och intensifie-
rad myndighetskontroll av att en varas
innehåll stämmer med varudeklaratio-
nen kan leda till förbättrad egenkontroll
hos producenter i olika led.

På utspisningar, t ex i skolan, be-
höver all personal kunskap om risker
med födoämnesallergi, liksom instruk-
tion om vad man skall göra om en aller-
gisk reaktion ger sig tillkänna.

Barnet, familjen och kretsen närmast
barnet behöver insikt i vad han eller hon
måste undvika, hur stor risken är för
mycket svår reaktion, vad man gör vid
första symtom på livsmedelsreaktion,
när det är dags att söka läkarvård m m.
Man behöver även handgriplig träning i
användningen av en adrenalinspray el-
ler autoinjektor (adrenalin) så att man

inte står handfallen om en svår reaktion
skulle vara på väg [5].

Det är viktigt att veta att symtomen
ibland kommer efter viss latens och att
de både i fas 1 och 2 kan vara svåra och
snabbt tilltagande. Snabb (och inte säl-
lan upprepad) tillförsel av adrenalin vid
allmänreaktion är angelägen [3]. Nötter
och jordnötter kan ligga bakom s k an-
strängningsutlöst anafylaxi [6]. An-
strängning bör därför undvikas efter en
allergisk reaktion på livsmedel.

Det är viktigt att kunna ge riktade råd
för att å ena sidan undvika onödig oro
och överbeskydd hos dem med låg risk
för svår reaktion, å andra sidan undvika
nonchalans och livsfara hos dem med
hög risk för svåra reaktioner. Den som
en gång haft en svår reaktion löper klart
ökad risk att reagera starkt även vid för-
nyat intag. Det föreligger en betydande
immunologisk överensstämmelse mel-
lan olika livsmedel, framför allt bland
ärtväxter, t ex jordnötter och soja [7].
Kliniskt brukar dock bara de personer
som har mycket svår jordnötsallergi
även reagera på soja. Förekomst av ast-
ma ökar risken för svåra reaktioner [3].
De som reagerar redan på »lukten» av
ett livsmedel måste särbehandlas. Jord-
nötsallergi är i sig ett viktigt problem
hos barn och kanske inkörsporten till
allergi även mot soja.

Jordnötter vållar många och svåra al-
lergiska reaktioner i USA, bl a hos myc-
ket unga patienter [8]. Jordnötsaller-
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gener är resistenta mot värme och enzy-
matisk nedbrytning [8]. Förtäringen av
jordnötter och produkter därav är myc-
ket hög i USA och verkar ha ökat i Sve-
rige under de senaste decennierna. Jord-
nötsallergen kan påvisas i bröstmjölk
[9].

Redan förtäring under graviditet har
misstänkts kunna leda till att fostret sen-
sibiliseras. Fosters T-lymfocyter kan
svara på antigenstimulering, och gör det
i stigande utsträckning efter graviditets-
vecka 22 [10]. Huruvida det betyder att
exponering under fosterstadiet gör pri-
märpreventiva åtgärder ineffektiva när
barnet väl är fött kan man ännu inte ut-
tala sig om [11].

Förebyggande åtgärder
mot sensibilisering och allergi
Rekommendationer har redan tidi-

gare utfärdats om att mat i förskola och
skola inte bör innehålla nötter och jord-
nötter. Detta har i vissa kommuner lett
till åtgärder, men det känns angeläget
att alla kommuner fattar beslut med
denna innebörd. Den grupp astmatiska
jordnötsallergiker som reagerar på jord-
nötter via luften bör undvika produkter
innehållande sojaprotein. Däremot är
det inte rimligt att de skall undvika pro-
dukter där det ingår sojabaserat lecitin
eller sojaolja.

Beträffande primärförebyggande åt-
gärder ges för närvarande dels allmänna
råd om t ex nyttan av en rökfri miljö och
amning för alla spädbarn, dels råd rikta-
de till s k högriskfamiljer (ca 5 procent
av alla barnfamiljer). Denna grupp ka-
rakteriseras av att båda föräldrarna (el-

ler eventuellt en förälder och minst ett
syskon) har eller har haft flerårig be-
handlingskrävande allergisk sjukdom.
De senast under 1996 reviderade råden
till högriskfamiljer kan rekvireras från
Draco Läkemedel, Lund.

Inga kostinskränkningar rekommen-
deras för barnets skull under gravidite-
ten, eftersom hittills ingen preventions-
studie visat gynnsam effekt av elimina-
tionskost under graviditeten. Att undvi-
ka jordnötter skulle emellertid inte in-
nebära några risker för moder och fos-
ter, och blivande mödrar i högriskfamil-
jer kan på sannolika grunder rekom-
menderas att göra det.

Diet under amning rekommenderas
inte generellt, men väl försöksvis om
det ammade barnet får symtom. Elimi-
nation av jordnötter under amningspe-
rioden kräver inga stora uppoffringar
och kan rekommenderas, även om bevis
saknas för att vi därmed kommer åt or-
saken till den så ofta förekommande
sensibiliseringen mot jordnötter. Andra
tänkbara orsaker härtill är användning
av krämer och liknande som innehåller
proteinrester från ärtväxter, t ex i bröst-
vårtssalva, eller jordnötsallergen i inha-
lerat damm. Högriskfamiljer bör re-
kommenderas att inte ha jordnötter
framme.

Sammanfattningsvis pekar artikeln i
detta nummer på ett viktigt problem
men även på åtgärder, främst informa-
tion och utbildning. Såväl barn med
livsmedelsallergi, deras familjer och
närmaste omgivning som bespisnings-
personal och livsmedelsproducenter i
olika led kan genom ökad kunskap
minska risken för svåra livsmedelsreak-
tioner. Läkarkåren kan bidra genom att
undervisa/informera och genom att in-
tensifiera rapporteringen av livshotande
eller dödliga livsmedelsreaktioner.
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Översikt
eller medicinsk

kommentar?
Många av Läkartidningens läsare föl-
jer utvecklingen inom olika områden i
internationella specialtidskrifter och
böcker. Om nya rön är av så stor bety-
delse att stora läkargrupper i Sverige
borde informeras om dem kanske en
medicinsk kommentar eller kort över-
sikt i Läkartidningen är motive-rad.
Redaktionen sätter stort värde på artik-
lar där flera aktuella arbeten jämförs
och sammanfattas så att kliniskt viktiga
slutsatser kan dras, likaså på översik-
ter som speglar spännande utveckling
inom en specialitet eller ett ämnesom-
råde.
Skriv eller ring gärna innan du skriver
en artikel av denna typ!

Se även artikeln på sidan 2635
i detta nummer.


