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Definisjon av allergi og overfølsomhet 

Overfølsomhet (hypersensitivitet) 

 = objektivt reproduserbare symptomer på  definerte stimuli i  

 doser som tåles av normale individer 

 (Nynorsk: overfølsemd, hypersensitivitet) 

 

Allergi 

 = overfølsomhetsreaksjon (overfølsemdreaksjon) initiert av en 

 spesifikk immunologisk mekanisme 

  

 
 

 

 

 

Referanse: 

Johansson SGO et al.. Revised nomenclature for allergy for global use: Report of the Nomenclature Review Committee  

of the World Allergy Organization, October 2003. J Allergy Clin Immunol 2004; 113 (5): 273-9. 
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Diagnostiske strategier 

Metoder Allergidiagnostikk 

Kliniske tester 

• Anamnese 

• Klinisk undersøkelse 

• Hudtester 

• Prikktest 

• Lappetest 

• Provokasjon 

• Sanering/fjerne 

eksponering 

Laboratorieanalyser 

• Immunglobulin E (IgE) 

• Inflammasjonsmarkører 

• Tryptase  

• ECP  

• Cellereaktivitet  

• Allergenpåvisning 

1. Identifisere klinisk signifikant allergen 2. Påvise immunologisk mekanisme 
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Allergimekanismer 

Allergi 

Antistoff-
mediert 

IgE Non-IgE 

Celle-
mediert 

Analyse av IgE-antistoff  



IgE-antistoff  

• De fleste “allergitester” er egentlig tester av tilstedeværelse 

av allergenspesifikk IgE, såkalt allergisk sensibilisering 

 

       IgE 
– Monomert immunglobulin 

– Offisielt erklært som egen immunglobulin-
klasse i 1968 

– Detekterer svært lave konsentrasjoner av 
antigen 

– Normal funksjon: ? «portvakt», parasitt-
infeksjoner 

– Bindes til reseptorer på effektorcelle før 
det har bundet antigen 
Ø Svært lav  konsentrasjon i serum 

 

7 

    

  

Metoder for IgE-diagnostikk 

Direkte påvisning av IgE antistoff: 
– Serum IgE 

• Direkte påvisning av IgE konsentrasjon i serum (kU/L) 
– Total IgE 

– Allergenspesifikk IgE 

 

Indirekte påvisning av IgE antistoff: 
– Prikktest 

• Indirekte IgE-påvisning på mastcelleoverflate 

 Akutt allergisk betennelse i hud 
– Mastcelle reaktivitet (mediatorfrigjøring) 

– Effektorsystem-respons (kapillærer, nerver) 

 

– Basofil aktiverings-/Histaminfrigjøringstest 
• Indirekte IgE-påvisning (på basofilens celleoverflate) i blodprøve 

 Reaktivitet av basofile granulocytt i blod  
– mediatorfrigjøring (histamin, leukotriener) 

– oppregulering av overflatemarkører (CD63, CD 202C)  

 

 



    

  

Analysemetoder:  

Direkte påvisning av IgE antistoff 

RAST  

= Radioallergosorbent test 

• 125J-merket anti IgE 

FEIA  

=Fluorescens forsterket immunoassay  

• Phadia ImmunoCAP™ 

• Siemens 3gAllergy ™ 

 

 

    

  

• Phadia 

ImmunoCAP™ 

– Allergen 

bundet i fast 

fase 

– Sandwich 

ELISA 

 

1. Tilsett serum: spesifikt 

IgE binder seg til allergen 

2. Tilsett enzymmerket  

anti-IgE: binder seg til IgE i  

allergen-antistoffkompleks 

3. Tilsett «developing agent»: 

fluoresens utvikles 

4. Reaksjon stoppes og  

fluoresens i eluatet måles.  

Analysemetoder 

FEIA: 



    

  

Siemens 3gAllergy ™ 

– Allergen løst i 

væskefase 

Analysemetoder  

FEIA 

    

  

Total IgE 

Omfatter: 

 

IgE-antistoffer med spesifisitet for alle allergener 

pasienten er blitt sensibilisert imot 

 

IgE molekyler (uten allergen spesifisitet) 

 

 



    

  

Total IgE 

1. Gir informasjon om individets: 
• Genetisk bestemte evne til å produsere IgE 

- høy/lav IgE-responder 

• Samlede respons på alle påvirkninger som kan påvirke 
IgE-produksjonen 

- allergener  

- immunpatologi mv. 

2. Aldersavhengige verdier 
 

    

  

l ”Høye” verdier (>1000 

kU/L) ved: 

m Atopisk dermatitt aktiv 

m Folkodin (Tuxi®) 

m Parasittinfeksjon 

l Hyper-IgE syndromer 

l Immunsvikt (HIV) 

l IgE-myelom 

l Leilighetsvis ved: 

l Alkoholisme,  store 

brannskader, Mb. 

Hodgkin 

Voksne med sykehistorie: 

l  IgE > 120 kU/L 

è  IgE-mekanisme mulig   

l 20 < IgE > 120 kU/L 

è  Lite informativt område 

l  IgE < 20 kU/L 

è  IgE-mekanisme lite 

sannsynlig  

 

Total IgE 



Analyse av allergenspesifikk IgE  

    

  

Allergenspesifikk IgE 

> 600 allergener tilgjengelige  

8-12 allergener de viktigste 

• 8-9 Luftveisallergener (screeningpanel) 

• 5-6 Matvareallergener (screeningpanel) 

Unngå unødvendig ”overrekvirering” (> 12) 

• Hvilken konsekvens får positivt svar ved  

– Uklare sykdomsbilder 

– Subjektive helseplager 

 

 

Dyr analyse 

 

 



 Fig. 2 Clinical Pathway for diagnosis and treatment of allergic diseases. 

  

Ref. Plebani M. Clinical value and measurement of specific IgE. Clinical Biochemistry, Volume 36, Issue 6, 2003, 453 - 469 

    

  

Fordeler med laboratorieanalyse av IgE fremfor 

kliniske tester 

Ingen risko for å fremprovosere  allergisk reaksjon 

• Pasienter sensibilisert mot allergener som kan gi alvorlig 
anafylaktisk reaksjon 

• Pasienter med gjentatte alvorlige reaksjoner på minimale 
mengder allergen 

• Pasienter med kardiovaskulær sykdom  

• Pasienter på medikasjon som gjør behandling av en eventuell 
anafylaksi vanskelig 

Resultat påvirkes ikke av medikamenter  (gjelder ikke  ved indirekte 
påvisning av IgE antistoff) 

Tilbud til pasienter med hudsykdom som vanskeliggjør prikktest 



    

  

Ulempe ved IgE måling sammenlignet med kliniske tester 

1. Påvist sensibilisering er ikke tilstrekkelig til å diagnostisere allergi 

Ø Svak positive resultater bør undersøkes nærmere med 

prikktest og eventuelt provokasjon (avhengig av 

sykehistorie) 

 

2. For de fleste allergener er terskelverdien for når den individuelle 

pasient vil få kliniske symptomer ved eksponering ukjent. 

(Unntak barn og utvalgte matvareallergener) 

Ø Et sensibilisert individ kan være asymptomatisk ved eksponering 

for det aktuelle allergenet. 

 

 

 

    

  

Tolkning av svar 

Sannsynligheten for kliniske sykdom ved positivt allergenspesifikk IgE avhenger av: 

• Mengde antistoff påvist (høyere konsentrasjon av antistoff gir høyere 
sannsynlighet for symptomer ved eksponering) 

• Andel de enkelte spesifikke IgE antistoffene utgjøre av total IgE .  (Dette sier 
igjen noe om tettheten av de aktuelle spesifikke IgE antistoffene på pasientens 
mastceller og basofile celler og derved sannsynligheten for at 
allergeneksponering skal aktivere disse cellene. ) 

• Pasientens sykehistorie 

• Samsvar mellom eksponeringshistorikk og funn   

 



Detekterbare antistoff > 0,35 kU/L 

    

  

Allergen har ulik evne til å fremkalle alvorlig 

reaksjon 

Stabile allergen beholder struktur gjennom varmebehandling og fordøyelse 

            

          Risiko for alvorlige reaksjoner økt 
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Allergener 

- begreper brukt i forbindelse med fremstilling av 

reagenser til allergianalyser og i behandling 

Allergenekstrakt 

• Fremstilt ved ekstrahering fra 

naturlig forekommende 

råmateriale (allergenkilde) 

Eksempler: hele nøtter, 

pollen, dyreepitel 

• Blanding av allergifremkallende 

molekyler og ikke-

allergifremkallende molekyler, 

men skal inneholde alle klinisk 

viktige allergenmolekyler som 

finnes i allergenkilden 

• Navn etter allergenkilde 

 

Ø Mindre grad av standardisering 

mulig  
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Allergenkomponent 

• Allergifremkallende molekyl  

• Kan fremstilles ved rensing av 

allergenkilde eller ved 

rekombinant DNA-teknologi  

• Navn etter slekts- og 

artsnavn, pluss et nummer 

Eksempel: Ara h 2, etter 

det latinske navnet Arachis 

hypogaea (= peanøtt) 

 

Ø Stor grad av standardisering 

mulig 

    

  

ALLERGEN NOMENKLATUR: www.allergen.org 
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Allergenets egenskaper gir ulik 

allergisk respons  

Allergen (peanøtt ekstrakt) f13   

Komponenter av peanøtt (rekombinant fremstilt eller renset nativt allergen):   

Lagringsprotein  Ara h 1  

(f422) 

Ara h 2  

(f423) 

Ara h 3  

(f424) 

Assosiert med systemiske reaksjoner  

Stabilt for varme og fordøyelse  

PR-10 Protein   Ara h 8  

(f352) 

Assosiert med lokale reaksjoner (f.eks OAS)  

Labile til varme og fordøyelse (kan ofte tolereres etter 

varmebehandling) 

Assosiert med allergi mot  bjørk og bjørkerelatert trepollen (or og 

hassel) 

LTP (Lipid Transfer Protein)  Ara h 9  

(f427) 

Assosiert med både systemisk og lokale reaksjoner  

Stabile for varme og fordøyelse 

Assosiert med allergi mot fersken og fersken relatert frukt 

Eksempel: peanøtt (Arachis hypogaea) 
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ALLERGENISITET og ALLERGENFAMILIER 

Allergenisitet = et allergens evne til å fremkalle allergisk reaksjon. 

 

Allergenfamilier 

Allergener deles inn i familier basert på egenskaper, biologisk 

funksjon og struktur (sekvenshomologi). Medlemmer av samme 

allergenfamilie kan dele IgE og T-celle epitoper (bindingssteder)  

som kan gi allergiske reaksjoner ved kryssreaktivitet.  
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http://www.meduniwien.ac.at/allfam/ 
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Kryssallergi 

Kryssreaktivitet 

- funksjonelt begrep 

- et spesifikt IgE sin 

evne til å binde til et 

liknende allergen 

- primær-

sensibiliserende 

allergen vs. 

homologt allergen 

fra annen kilde 
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Eksempel  fra Bet v 1 

allergenfamilien: 

Bjørk= Bet v 1 

Peanøtt = Ara h 8 

Eple= Mal d 1 
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Analyse av allergenkomponenter 

• Hensikt: identifisere sensibilisering 
på detaljnivå 

• Ikke aktuelt for vanlig diagnostikk av 
allergi 

• Kan ha si plass ved betydelige 
kryssallergier eller i forbindelse med 
utredning med tanke på 
immunterapi 

• Kan ha sin plass ved utredning av 
risiko for anafylaksi ved enkelte 
allergener (eksempel nøtter) 

 

• Svært dyr analyse 

    

  

Indirekte påvisning av IgE antistoff i 

blod 
Måler basofile celler sin respons på stimulering med et allergen: 

 

1. Frigjort histamin (histaminfrigjøringstest) 

2. Aktiveringsmarkører på celleoverflaten  



    

  

© Ragnhild S Berg © Ragnhild S Berg 

histamin 

    

  

  
1. Diagnostikk ved “vanskelige” allergener 

m Ikke kommersielle allergenekstrakter 

m Automatiserte tester ikke tilgjengelig (f.eks. legemidler, 

sammensatte matvarer) 

2. Når prikktest ikke kan utføres 
m  Hudsykdommer 

m  Farmakologisk påvirkning 

m  Smitterisiko 

 

Basofil aktiveringstest brukes ved:  



    

  

3. Effekt av hypesensibilisering 

(“allergivaksine”)  

Ø vurderer pasientens følsomhet 

ved å stimulere med ulike 

konsentrasjoner av allergen 

 

 

4. Monitorering av anti-IgE behandling 

(Omalizumab) 

 Antall sirkulerende IgE antistoff 

 redusert →  

 Antall IgE reseptorer på 

 celleoverflaten redusert→ 

 Pasientens følsomhet for allergen 

 redusert 
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Norsk veileder i anafylaksi 

http://legeforeningen.no/Emner/Andre-

emner/Publikasjoner/Veiledere/Norsk-veileder-i-

praktisk-anafylaksihandtering1/ 
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Laboratorieanalyser i 

akuttdiagnostikk anafylaksi 
• Akuttprøve (under anfall):  

• Syre/base, glukose, elektrolytter,… 

 

• Akuttprøve (1-4 timer etter 
symptomstart): 

• Tryptase, IgE antistoff (total + spesifikk avhengig 
av mistenkt utløsende allergen) 

• Oppfølgingsprøve (> 12-24 timer etter 
symptomstart): 

• Tryptase (basisverdi) 

• Indirekte IgE analyser (som BAT) dersom 

     mistenkt utløsende agens ikke kan analysers  

     ved automatiserte analyser 

 

1. Monitorering 

av behandling 

2. Diff. Diagnose 

Bekrefte mastcelle- 

aktivering og 

identifisere utløsende 

agens 



    

  

Viktigste allergianalyse 
ved akutt anafylaksi: 

Tryptase 

Tryptase finnes hovedsakelig i granula i 
mastceller og i noe mindre grad i 
granula i basofile granulocytter 

• Lagret i granula i aktiv form 

• Alfa-/beta- variant 

 

Klinisk bruk: 
– Bekrefte mastcellemediert 

reaksjon   

Ø Anafylaktisk reaksjon 

• aktivering av mastceller  

• økning av ß-tryptase 
   

– Differencial diagnoser: Systemisk 
mastocytose   

• økning av antall mastceller 

• økning av a-tryptase 

 

 
Ref bilde.: F. Estelle R.  Simons , Anthony J.  Frew , Ignacio J.  Ansotegui , Bruce S.  Bochner , David 

B.K.  Golden , Fred D.  Fin et al. Risk assessment in anaphylaxis: Current and future approaches. 

Journal of Allergy and Clinical Immunology, Volume 120, Issue 1, Supplement, 2007, S2 - S24. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2007.05.001 

sTryptase Pharmacia CAP FEIA 

• Måler total tryptase  = alfa- og beta-tryptase 

• Prøve skal tas 1-4 timer etter symptomstart og 
sammenliknes med en «normal» prøve tatt 
før eller 12-24 timer etter reaksjon. 
• > 3 ganger stigning med normalisering 24 

timer etter hendelse: mastcelle-mediert 
hendelse er sannsynlig  

 

• Høy spesifisitet  
Dersom man ser på endring akutt-
basisprøve og ikke bare på enkeltprøver 

• Lav senstivitet 
Ø Normal test utelukker ikke anafylaksi 

diagnose 

Ø Ofte manglende utslag ved 
matallergier 

   

 

 

 



    

  

Analysepakker 

Hensikt: lette rekvirering i pressede situasjoner 

Ø I en akutt, livstruende, hendelse må det være lett for klinikere å få 

tatt nødvendige blodprøver.  

 

 

 

Ø Analysepakke «ANAFYLAKSI» 

      Presentert på legemøte for alle  

      leger i Helse-Bergen 18.12.2014 

 

 

  

Analysepakke anafylaksi: bestilles via medisinsk 

journalsystem (eventuelt papirrekvisisjon) 



    

  

Oppsummerte resultater Januar 2015-Mars 2017 

• 99 prøver mottatt (pasienter behandlet på Haukeland universitetssjukehus) 

• 60 akuttprøver og 39 basisprøver 

• For 15 av 60 akuttprøver (25%)  har rekvirent også bestilt basisprøve  

• 45 kvinner og 54 menn 

Rekvirenter: 

Avdeling Antall 

Barn 33 

Akuttmottak (voksen) 31 

Intensiv/postoperativ overvåkning 13 

Medisinsk 10 

Kirurgi 6 

Yrkesmedisin (Allergipoliklinikk) 3 

ØNH 2 

Føde  1 

Læringspunkt 1: 

Behov for opplæring  

i bruk av laboratorie-  

analyser ved anafylaksi 

    

  

      

Mistenkt allergen: 

Positivt spesifikt IgE:  

Læringspunkt 2: Behov for utredning for allergener  

som ikke er i standardrepertoar 



    

  

Resultat tryptase 

Læringspunkt 3: Prøve tatt akutt er ikke tilstrekkelig til å vurdere 

mastcelleaktivering. Vi må ha basisprøve! 

Læringspunkt 4: Behov for andre markører for immunologisk 

mekanisme i tillegg til tryptase. 

Prøve tatt akutt: 

Prøve tatt etter: 

Inflammasjonsmarkør 

Kronisk inflammasjon 



    

  

Analyse ved kronisk inflammasjon: 

sECP Eosinofilt kation protein 

Klinisk bruk: 

Monitorering av astma  
       Sykehistorie - klinisk undersøkelse - lungefunksjon - reaktivitetstest - sECP 

• Terapievaluering  

• anti-inflammatorisk behandling ? 

• Dosejustering ? 

• “Compliance” 

 

Tolking av funn:  
– Gir informasjon om antall og grad av aktivering av eosinofile granulocytter 

– Høye verdier ved kronisk allergisk inflammasjon.  

• bronkial astma. 

– Andre sykdommer med aktiverte eosinofile granulocytter  

• parasitt-sykdommer, reumatiske sykdommer, atopisk dermatitt og visse 
tarmsykdommer.  
 
 

 

 

Andre allergianalyser 

Cellereaktivitet, allergenmåling 



    

  

T-lymfocyttstimuleringstest LST 

Prinsipp 
• Pasientens T-lymfocytter stimuleres med allergen, cellene dyrkes, og man måler 

markører på aktivering eller celleproliferasjon (= celledeling) 

Ø Høyt aktiveringsnivå og/eller celleproliferasjon ved allergi (med frigjøring av 
cytokiner) 

 

Klinisk anvendelse? 
• Allergisk reaksjon mot implantater 

• Legemiddelreaksjoner 

• Type-IV allergimekanismer 

 

Fordeler 
• Kan brukes både ved IgE og Non-IgE allergi  

Ulemper 
• Praktisk vanskelig metode å gjennomføre  

• Kostnader 

• Tolkning av resultat vanskelig (forhold mellom eksponeringsrespons in vitro og 
klinisk respons) 

Allergen eksponering  

- Måling av allergener i Norge 

• Allergener  i mat:   

– ikke tilgjengelig analyse i Norge  

• STAMI, Statens arbeidsmiljø  

institutt, forsøksdyr (mus og rotte) 

(forskning)   

• Yrkesallergener (Bakeri, fisk, skalldyr, 

latex, mm) 

– LKB, Haukeland 

universitetssjukehus 

• Husstøvmidd 

– LKB, Haukeland 

universitetssjukehus 

 



Analysepakker 

    

  

Analyseoversikten.no 

 

 

Hensikt: 

Lette og standardisere 
rekvirering av blodprøver 
i pressede situasjoner 

 

Analysepakker HUS 

1. Anafylaksi under 
narkose 

2. Anafylaksi 

3. Infusjonsreaksjon 
ved infliksimab 

4. Transfusjons-
reaksjon 

 

Egen lab.rekvisisjon:  

Anafylaksi under narkose 
1. 

2. 

3. 

4. 

Utredningspakker 



    

  

Register over akutte anafylaksier i Vest: 

www.helse-bergen.no/anafylaksiregisteret 

 

    

  

www.analyseoversikten.no 
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Oppsummering 

= overfølsomhetsreaksjon med immunologisk 

mekanisme 

Mange typer allergimekanismer er involvert: 

Ø Nødvendig med metodeutvikling for å identifisere  

markører  for alle mekanismer 
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Ø Samarbeid mellom klinikk og laboratorium 

nødvendig for å drive helhetlig utreding av 

allergisk sykdom 

Ø Gjør det lett for dine kolleger i akuttsituasjoner: 

Gi dem en analysepakke 

    

  

 
 

 

Kontaktinfo: 

 

Tlf. allergi-laboratorium HUS: 55973140 (dagtid) 

Tlf. seksjonslege Torunn Apelseth: 55973092 

              Epost: torunn.oveland.apelseth@helse-bergen.no 
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