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Matallergi hos vuxna

Hos vuxna förekommer många former av matallergi. Ofta
läggs grunden redan i barndomen. Vanligast är matallergi som står 
i samband med pollenöverkänslighet. Minst fem procent av be-
folkningen lider av matallergi. Den svåraste formen av mataller-
gi, anafylaxi, är däremot sällsynt och berör bara en liten del av 
matallergikerna.

Mekanismerna bakom matallergin

Tolerans, dvs. en upparbetad förmåga att tåla proteinerna i födan, uppstår 
då tarmarnas och kroppens immunförsvar utvecklas, vilket är något som 
borde ske redan i barndomen. Om man inte kan uppnå tolerans eller av 
någon anledning förlorar sin tolerans uppstår en allergi. Den vanligaste 
formen av matallergi är atopisk allergi. Personer med atopiska anlag kan 
lätt sensibiliseras så att de utvecklar IgE-klassade antikroppar mot olika 
substanser, t ex pollen eller något visst livsmedel. Kännetecknande för des-
sa atopiskt relaterade IgE-reaktioner är att symptomen snabbt dyker upp 
efter det man ätit, i regel inom några minuter eller högst någon timme. 
Symptomen kan t ex vara nässelutslag, att hyn rodnar, kräkning, magont, 
diarré eller att andningsvägarna sväller igen. I värsta fall kan symptomen 
leda till en anafylaktisk chock.

Vissa matallergiska symptom utvecklas långsamt, det kan t o m ta flera 
dagar innan man märker en reaktion. Om eksemet alltid förvärras och blir 
större jämfört med föregående dag eller om du får tarmsymptom som diar-
ré eller magont efter att du ätit något visst födoämne är det skäl att utreda 
om det beror på matallergi. Eftersom sådana matallergiska mekanismer i 
regel inte är antikropps- utan cellburna, hjälper det inte att ta allergiprov.

Symptom

Matallergin kan ge varierande symptom. Symptomen kan vara allt från 
ofarlig klåda i munnen eller hudsymptom till svår, livshotande anafylaktisk 
chock.
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Problem i matsmältningskanalen

En allergisk infektion på tarmens slemhinnor kan leda till störningar i tarm-
funktionen och diarré. I kombination med detta kan också kolikartade 
smärtor av varierande styrka förekomma. Också kräkningar är ett vanligt 
tarmkanalsymptom.

Matallergin kan också leda till inflammationer i matstrupen, inflamma-
tion i magtarmkanalen, allmän inflammation i tunntarmen eller inflam-
mation i tunn- och tjocktarmen. De senaste åren har man särskilt upp-
märksammat inflammationer i matstrupen, orsakade av matallergi. 
Sjukdomssymptomen påminner om symptomen vid refluxsjukdom, dvs. 
temporär halsbränna eller svidande smärta under bröstbenet, magin-
nehållet stiger upp i svalget, temporär smärta i matstrupen då man sväljer. 
Symptomen kan inte lindras med vanliga mediciner mot refluxsjukdom. 
För att få reda på vilka livsmedel som orsakar problemen måste man utfö-
ra omfattande allergitest och experimentera med olika dieter.

I Finland är dessa sjukdomar inte så vanliga hos den vuxna befolknin-
gen. Men det är ändå skäl att hålla dem i minnet vid kroniska problem i 
matstrupen och magen. Irriterade tarmens syndrom påverkas inte nämn-
värt av matallergi fastän vissa personer som lider av sjukdomen upplever 
att de har nytta av att hålla diet.

Hudproblem

Hos vuxna brukar matallergi vanligtvis inte orsaka eller förvärra atopiska 
eksem. De atopiska eksemen beror på genetiska avvikelser i hudens per-
meabilitet, vilket gör att huden torkar och allergenerna lättare kan tränga 
genom den än om huden är frisk. Det lönar sig ändå att utreda eventu-
ella allergier om ett eksem är stort och inte reagerar på önskvärt vis på 
behandling med bassalva eller om det förefaller som om något livsmedel 
skulle stå i samband med detta.

De atopiska eksemen kan också förvärras av vissa livsmedel, t ex apelsiner 
och tomater, eftersom dessa frigör histamin i kroppens vävnader direkt 
utan immunförsvar. I regel behöver man inte allergitestas mot dessa livs-
medel, det räcker att du undviker att äta större mängder av dem.
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Utöver eksem kan huden också ha andra symptom. Typiska symptom är 
nässelutslag samt att huden rodnar eller flagar. Om symptomen upprepas 
kraftigt och på stora områden efter att du ätit något visst livsmedel kan 
det vara fråga om en allergisk reaktion. 

Svullnad

I samband med nässelutslag förekommer ofta svullna slemhinnor, svull-
nad i vävnaden under slemhinnorna, svullna ytteröron eller fingrar samt 
i ansiktet. Svullna läppar och svalg beror vanligtvis på nässelutslag som 
uppstått till följd av beröring. Allergisk svullnad, dvs. angioödem, är sällan 
ett livsfarligt symptom, förutsatt att den inte samtidigt leder till förträng-
ningar i andningsvägarna.  

Anafylaxi

Med anafylaxi avses en allergisk allmänreaktion (anafylaktisk 
chock) som i värsta fall till och med kan vara livsfarlig. Vanligtvis har 
patienten också något hudsymptom t ex nässelutslag samt antin-
gen andningssymptom (astmaanfall, tydlig svullnad eller förträngning 
i andningsvägarna) eller symptom som hänför sig till blodomloppet 
(det kardiovaskulära systemet), vanligtvis ett kraftigt fall i blodtrycket. 
Matallergiker i alla åldrar kan drabbas av en allergisk allmänreaktion.

Korsallergi

Många atopiker utvecklar också pollenallergi. I Finland är de vanligast att 
patienten är allergisk mot björkpollen eller är gräsallergiker. 

Med korsallergi avses att antikroppar som bildats mot pollen reagerar 
också på proteinerna i rå frukt och råa grönsaker (proteinerna har vissa 
gemensamma strukturer som mänskans immunförsvar kan identifiera). 
Då man äter dessa livsmedel får man symptom som huvudsakligen känns 
i munhålan, t ex sveda, svullna läppar och klåda. Symptomen kan också 
kännas i öronen. Detta kallas oral allergy syndrome. Symptomen kan ock-
så uppstå utanför munnen (snuva, ögonsymptom, nässelutslag, anafylaxi). 
Därför borde man hellre tala om matallergi som hänför sig till pollensensi-
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bilisering. Problemet fortsätter livet ut. Korsallergisymptomen är vanligt-
vis lindriga. Man kan äta frukt och grönsaker inom de ramar symptomen 
medger. Också årstiderna påverkar. Vintertid kan många pollenallergiker 
äta produkter som de under pollentid får symptom av.

Vissa livsmedel, t ex nötter och kiwifrukt, kan ge svåra symptom och i 
värsta fall leda till anafylaxi. I så fall har personen kanske sensibiliserats 
också för andra proteiner än dem som ligger bakom den pollenrelaterade 
matallergin. De senaste åren har man identifierat särskilt LTP-allergi (lipid 
transfer protein). Detta avser proteiner som tål olika slags behandling, t ex 
upphettning eller nedfrysning, och som finns i växter. Dessa substanser 
orsakar också som tillredda svåra reaktioner. Sensibilisering och expone-
ring för proteiner som hör till LTP-gruppen kan förvärra de atopiska ekse-
men hos vissa allergiker.

Den som sensibiliserats för pollen ska undvika färska frukter och rotsaker 
endast om de ger tydliga symptom. Nästan alla allergiker klarar av dessa 
livsmedel om de är kokta eller i form av saft. Avsikten med de listor och för-
teckningar över frukter, grönsaker och rotsaker som eventuellt ger symp-
tom är endast att fästa mänskornas uppmärksamhet vid vissa livsmedel i 
de fall personen har fått symptom. Man kan ha nytta av allergitest om man 
söker orsaken till en besvärlig reaktion men man ska inte göra upp en för-
teckning över vilka livsmedel som ska undvikas på basis av s.k. pricktest. 
Allergikern märker nog själv vilka livsmedel han/hon ska undvika.

Exempel: om den som tillreder maten fått meddelande om att en person 
lider av morotsallergi kan det leda till att morot i alla former stryks från 
dagordningen fastän det kanske bara är rå morot som ger symptom.

Orsaker till matallergi

Alla livsmedel kan orsaka en allergisk reaktion hos personer som sensibi-
liserats för ifrågavarande livsmedel. Men det finns skillnader. Till de vanli-
gaste björkpollenrelaterade allergiframkallarna hör morot, äpple, päron, 
persika, kiwi, plommon och många andra färska frukter och grönsaker. 
Dessutom kan vissa kryddor, t ex senap och ingefära, orsaka klåda i mun-
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nen. Andra vanliga allergener hos vuxna är nötter, fisk, skaldjur, lupinmjöl 
(finns i utländskt vetemjöl, glutenfritt mjöl) samt sesam- och bomullsfrön. 
Mjölk och spannmål är möjliga men inte vanliga orsaker till matallergi hos 
vuxna. Intolerans orsakas också av t ex jordgubbar, citrusfrukt, choklad 
och tomat.

Diagnos

Diagnosen matallergi bygger på ett test där patienten först exponeras för 
livsmedlet och därefter under en viss tid undviker det. Dessutom fastställs 
de specifika IgE-antikropparna.

Sensibilisering

Undvik i 1-2 veckor livsmedlet du misstänker är orsaken till dina symp-
tom och för samtidigt dagbok över dina symptom. Responsen på testet 
är positiv om t ex magsmärtorna och diarrén upphör. Efter det inför du 
livsmedlet igen i din diet, antingen genom att prova det hemma eller på 
läkarens mottagning vid ett exponeringstest. Vid kontrollerad exponering 
kan symptomen utvecklas snabbt. Som exempel på symptomen kan näm-
nas att hyn rodnar, svullnad, illamående och i värsta fall anafylaxi. Om du 
inte vid exponeringen får  entydiga symptom kan du fortsätta att använda 
livsmedlet hemma. Följ upp symptomen med en matdagbok. Om skillna-
den mellan de veckor du undviker livsmedlet och den tid du provar det är 
tydlig kan detta ses som en bekräftelse på din matallergi.

Den enda säkra diagnostiska metoden är att göra ett s.k. dubbelt blindtest 
där patienten på nytt exponeras för det ifrågavarande livsmedlet efter att 
ha undvikit det under en viss tid. Varken den behandlande läkaren eller 
den som ska testas vet vilkendera av de exponerande fabrikaten som 
innehåller den misstänkta allergenen. Dubbel blindexponering används 
närmast om resultatet av allergitesten är negativt och det är svårt för läka-
ren och patienten att tolka symptomen.
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Att fastställa IgE antikropparna

Som hjälp vid diagnostiseringen och för att testa atopisk sensibilisering an-
vänds pricktest, som avslöjar IgE antikroppar eller serumets specifika IgE-
antikroppar. Man litar dock för mycket på dessa test. Många mänskor kan 
ha positiva IgE-antikroppar fastän de inte får symptom av ifrågavarande 
livsmedel. Typiska exempel på sådana livsmedel är vete och soja, som
merparten av dem som sensibiliserats för hö/gräs reagerar positivt på 
utan allergi. För att konstatera allergin räcker det alltså inte enbart med 
ett positivt pricktest.

Hur allvarlig allergin är framgår av hur stor svullnad/nippa allergenen or-
sakar eller mängden allergenspecifika IgE-antikroppar. Hur sannolikt det 
är att allergitestet ger svar på frågan om en person är allergisk eller inte 
beror på symptomen och hur snabbt dessa utvecklas. Fastän utslaget av 
IgE-testet är negativt kan man ändå inte utesluta en allergi.

Allergipatientens diet

Vid behandlingen av allergierna strävar man efter att inte förbjuda eller 
uppmana patienten att undvika vissa livsmedel. För många matallergiker 
är ändå det enda alternativet att undvika vissa livsmedel.

En allergiker som fått en anafylaktisk chockreaktion av mjölk ska undvika 
mjölkproteiner i alla former. Läs noga på förpackningarna och lär dig vilka 
ord som används för mjölkprotein t ex vassla och kasein.

Försök lägga upp din diet så att den blir så normal som möjligt. Svårighe-
terna om du medvetet väljer bort vissa livsmedel är att dieten blir smal. 
Konsekvenserna av detta kan i sin tur bli ett obalanserat intag av vissa nä-
ringsämnen. Du måste kompensera de livsmedel du undviker med andra 
livsmedel som i så hög grad som möjligt innehåller motsvarande näring-
sämnen. Om du t ex är allergisk mot vete kan du i stället använda havre 
eller bovete. En balanserad kost kan i regel sammanställas av välbekanta 
inhemska livsmedel. Det lönar sig att ta hjälp av en näringsterapeut om 
du tvingas avstå från många livsmedel som ur ett näringsperspektiv är 
centrala.
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Tidigare undvek många allergiker ”allmänt allergiserande livsmedel”, men 
numera har man kommit fram till att det inte går att förebygga allergi 
genom att ”för säkerhets skull” undvika vissa produkter. Alltför lätt går det 
så att man håller fast vid en viss allergidiet under en längre tid. Dieter-
na orsakar rädsla och omotiverade vanor. Om de atopiska eksemen eller 
tarmproblemen förvärras sedan man ätit av livsmedlet i en veckas tid är 
det osannolikt att det är just det ifrågavarande livsmedlet som är orsak till 
problemen.

Om de allergiska symptomen är lindriga, t ex klåda i munnen, kan man 
med några års intervall prova på livsmedlet. Vissa korsallergier kan lind-
ras eller t o m helt försvinna med tiden. Däremot är symptomen i regel 
bestående hos dem som lider av svår nötallergi. Den som fått en allvarlig 
allergisk reaktion eller i värsta fall drabbats av en anafylaktisk chock av t ex 
nötter, kiwi eller frön ska inte på eget bevåg pröva på dessa livsmedel. På 
listan över livsmedel som ska undvikas ska man trots det helst ta upp en-
dast sådana livsmedel som man dokumenterat och kommit överens om 
med en rutinerad läkare.

Laktosintolerans

Ofta blandar man mellan laktosintolerans och matallergi. Cirka 17 procent 
av alla finländare lider av hypolaktas, dvs. en ärftlig brist på enzymet lak-
tas som bryter ner mjölksocker. Dessa personer klarar inte av att spjälka 
större mängder av den laktos som finns i födan och får därför diarré, gas-
besvär och magont. Laktosintoleransen utvecklas vanligtvis i skolåldern 
men kan också uppstå i vuxen ålder.

Genom att övergå till låglaktosprodukter kan man på egen hand begrän-
sa sitt laktosintag. Om detta inte hjälper kan läkaren fastställa diagnosen 
antingen på basis av ett gentest som görs på basis av ett blodprov eller 
genom laktosbelastning.
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Måltidssituationer

Allergidieter ställer alltid stora krav på matproducenten och köket. De 
medför också ansenliga tilläggskostnader. Därför är det viktigt att aller-
gikern, om han äter på en bespisning, endast nämner de livsmedel och 
ingredienser som hans läkare fastställt som orsak till problemen. Den som 
lider av allvarlig matallergi måste av sin läkare få korrekt information om 
vilka allergener det gäller att verkligen undvika för att vara säker på att 
inte vid måltiden exponeras för sådan mat eller sådana ingredienser som 
ger allvarliga symptom. Den allergiske måste själv se till att han ur sin diet 
endast stryker ingredienser som verkligen ger allvarliga symptom. Det-
ta gäller både vid matberedning hemma och då den allergiske äter t ex 
i personalrestaurangen eller någon annan bespisning. Många undviker 
kryddor och tillsatsämnen fastän inga anmälningar om anafylaxi i Finland 
gjorts till anafylaxiregistret. Kryddor och tillsatsämnen är sällan orsak till 
allvarliga matallergier.

Kan innehålla spår av nötter

I förteckningar över livsmedlens ingredienser används ofta uttryck i stil 
med rubriken. Detta är vilseledande. Det finns många nötallergiker i Fin-
land. Av dem får de flesta lindriga symptom, eftersom de också är allergis-
ka mot björkpollen. Ändå har de ingen orsak att undvika de ifrågavaran-
de produkterna. Däremot ska den som fått en anafylaktisk chock undvika 
också sådana produkter som kan ha kontaminerats vid tillverkningen.

På basis av ett EU-direktiv har Finland stiftat en lag om livsmedlens va-
rudeklarationer. I lagen nämns tydligt vilka livsmedel som orsakar över-
känslighetsreaktioner och som därför måste anges på förpackningen. Till 
denna kategori hör spannmål som innehåller gluten, skaldjur, ägg, fisk, 
nötter, sojabönor, mjölk, selleri, senap, sesamfrö, ärter, svaveldioxid och 
sulfiter (>10 mg/kg eller liter).
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Ja tack! 
Jag vill bli medlem i Allergi- och Astmaförbundet. 

Namn

Adress

Postnummer och –anstalt

e-post

Målsmans underskrift (gäller barn under 18 år)

Uppgifterna sparas i Allergi- och Astmaförbundets medlemsregister. Medlemmarna 
har rätt att kontrollera och korrigera uppgifterna i registret, tfn (09) 473 351

Mottagaren betalar 
portot

Allergia- ja Astmaliitto
Tunnus 5005875
00003 Vastauslähetys

Varannan finländare drabbas

Nästan varannan finländare lider i något skede av allergiska symptom. Allergi och Astma-
förbundet är en folkhälsoorganisation vars syfte är att förbättra livskvaliteten för dem som 
lider av allergi eller astma.

Du kan beställa olika allergibroschyrer av Allergi- och Astmaförbundet. Broschyrerna hit-
tar du på adressen www.allergia.fi. Tidningen Allergia & Astma som förbundet ger ut är en 
utmärkt informationskälla.

Allergirådgivningen, tfn 0600 14419
På allergirådgivningen kan du få svar på dina frågor, må, ti, on och fre kl 9-13 samt to kl 13-
17.

Bli medlem – det lönar sig
Använd kortet här nedan för att ansluta dig. Fyll i dina uppgifter med tydliga tryckbokstäver, 
lösgör kortet och sänd det till oss. Portot är
redan betalt. Förbundets medlemsavgift är 27 €/år.
Som medlem kan du dra nytta av alla Allergi- och Astmaförbundets samt medlemsförenin-
garnas förmåner och tjänster

- tidningen Allergia- ja Astma    - kamratstöd
- personlig rådgivning - rehabilitering
- utbildning - motions- och rekreationsverksamhet mm.
- evenemang och kampanjer


