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Födoämnesallergi och 
mag-tarmsymtom

50-60% av barn med matallergi har symptom från 
magtarmkanalen…

• Komjölksinducerad reflux

• Eosinofil esofagit

• Eosinofil gastroenteropati

• Födoämnesinducerad/eosinofil kolit

• Födoämnesinducerad/eosinofil proktit

• F.P.I.E.S



Food Protein Induced
Enterocolitis Syndrome (FPIES)
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Symtom vid FPIES

Symtomdebut  1-4  timmar efter intag av födoämnet:

• Häftiga upprepade kräkningar (96-100%*)

• Buksmärta (80%*)

• Blekhet (14%*)

• Apati/Letargi (7-85%*)

• Hypotension / Hypovolem chock (0-20%*)

• Hypotermi

• Cyanos (nedsatt perfusion)

*Caubet et al. JACI, 2014/
Katz et al. JACI 2010
Fech-Bormann et al. 
Läkartidningen 2011

• Diarré (7-25%*)/ Blodig diarré (5%*) 
– symtomdebut efter 5-10 timmar



Laboratoriefynd FPIES

• Vid akuta symtom:
• Neutrofili
• Trombocytos
• Methemoglobinemi
• Metabol acidos

• Vid långdragna symtom
• Hypoproteinemi
• Anemi

• Negativt specifikt IgE (>90%)

• Eosinofiler i blod/faeces?
Caubet et al. JACI, 2014, 
Fiocchi et al. Curr Opin
Allergy Clin Immunol 2014
Wada et al. Ped Allergy
Immunol 2014

Oklar sjukdomsmekanism –
Sjukdomsspecifika diagnostiska test saknas



Förekomst och ”fenotyper”

• FPIES debuterar oftast under barnets första levnadsår (1)

• Förekomst?
• Israelisk födelsekohort studie – FPIES mot mjölk 0,34 % (2)

• Fenotyper (3):

• ”Akut FPIES”
• Vanligaste formen
• Ofta första symtomet på födoämnesallergi

• ”Kronisk FPIES”
• Debuterar oftast före 6 månaders ålder
• Ofta debut under amning
• Trigger=mjölk

• ”Atypisk FPIES”
• Förhöjt födoämnesspecifikt IgE

1. Caubet et al. JACI, 2014
2. Katz et al. JACI 2011
3. Nowak-Wegrzyn et al. JACI 2017



Differentialdiagnoser

• Anafylaxi

• Sepsis/Meningit

• Metabol sjukdom/kramp

• Primär Immunbrist (PID)

• ALTE (Acute Life Threatening
Event)

• Gastroenterit

• Invagination/Ileus

• Allergisk proktocolit

• Pylorusstenos

• Nekrotiserande Enterokolit
(NEC)

Fiocchi et al. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2014
Nowak-Wegrzyn et al. JACI 2017

En minoritet av barnen fick rätt diagnos före den 
3:e akuta FPIES episoden



Födoämnestriggers

• Mjölk (44%*)

• Soja (41%*)

• Ris (22%*)

• Havre (16%*)

• Fisk

• Fågel

* Caubet et al. JACI, 2014
Nowak-Wegrzyn et al. JACI 2017

• Vete

• Majs

• Potatis

• Kött

• Banan

• Annan frukt

Vanligaste födoämnestriggers för FPIES 
varierar mellan olika länder



Mer om födoämnestriggers

• Majoriteten av barn med FPIES 
regerar på ett eller ett fåtal födoämnen (1):

 65% 1 födoämne
 26% 2 födoämnen
 9%  3 eller fler födoämnen

• Ökad risk för FPIES (1,2)…
… mot soja hos barn med FPIES mot mjölk (0-60%)?

… mot andra födoämnen hos barn med FPIES fast föda?

… mot andra födoämnen hos barn med ”kronisk FPIES”?

1.Caubet et al. JACI, 2014
2. Nowak-Wegrzyn et al. JACI 2017

3.Fernandes et al. JACI 2012

Sämre utläkning av FPIES vid…

• Multipla födoämnestriggers (2)?

• Vissa födoämnestriggers, t.ex. fisk/skaldjur (3)?



Svårt att ställa diagnos

• ”Typiska” allergisymtom saknas

• Lång tid från födoämnesintag till symtom

• ”Akut” FPIES ofta första symtomet på födoämnesallergi

• Triggas ofta av ”icke-typiska” födoämnestriggers

• Vanliga allergiprover (specifikt IgE/ pricktest) ger inte utslag

• Sjukdomsspecifika tester saknas
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FPIES-diagnos ställs…

• Baserat på sjukhistoria om 2 eller fler akuta FPIES-episoder orsakade av 
samma identifierade livsmedel

• Med födoämnesprovokation om enbart 1 akut FPIES episod eller oklar 
sjukhistoria/oklar födoämnestrigger

Nowak-Wegrzyn et al. JACI 2017



Födoämnesprovokation

Dos Dosmängd                           
(g protein/kg) 

Mängd 
livsmedel       
(g eller ml) 

Kommentar 

1 0.015 g Ges endast vid tidigare 
mycket svår reaktion eller 
anamnes på reaktion på 
mycket liten mängd av det 
aktuella livsmedlet 

2 0.05 g

3 0.15 g Vid liten risk för reaktion kan 
enbart en dos på totalt 0,20 
g protein/kg ges 

BLF Allergisektionen Riktlinjer: Allergidiagnostik: 7:2016

• På sjukhus

• Erfaren personal

• Alltid intravenös infart

• Anpassa provokationen 
efter tidigare reaktioner
• Dosmängd
• Antal dossteg
• Intervall mellan dossteg
• Observationstid
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Akutbehandling

1. Uppvätskning!

• Intravenös bolusdos– 20ml/kg (Natriumklorid/Ringer-acetat)

• (Oral rehydrering i milda fall???)

2. Intravenös kortikosteroid? (Metylpredisolon 1 mg/kg)

3. Symptomatisk behandling

• Vasopressor vid hypotension

• Bikarbonat vid acidos

• Methylenblått vid methemoglobulinemi

Sopo et al. Curr Opin All Clin Immunol 2014, Allergy 2016
Nowak-Wegrzyn et al. JACI 2017

 Ondanstentron (Zofran)
• Potent selektiv serotonin 5-HT3 receptor antagonist
• 0.15 mg/kg (max 4 mg) i.v / i.m



Prognos

• Majoriteten av barn med FPIES utvecklar tolerans

• 50-90 % innan 6 års ålder (1,2)

• Beroende av födoämnestrigger (3)

• 80% med mjölk FPIES läker ut < 2 års ålder

• Beroende av population? 

• Beroende av antal födoämnestriggers?

• Beroende av FPIES-typ?

Sämre prognos vid ”atypisk FPIES” (2)

…positivt IgE = dåligt prognostiskt tecken

…ger risk för akuta allergiska reaktioner

1.Feuille and Nowak-Wgerzyn, 
Curr Allergy Asthma rep 2016 

2.Caubet et al. JACI 2014

3.Katz et al. JACI 2011



Uppföljning

• Återkommande bedömning av eventuell tolerans med oral 
provokation…

• 12 månader efter senaste reaktion vid mjölk-FPIES

• 12-18 månader efter senaste reaktion vid FPIES triggade av 
övriga födoämnen

• Analys av specifika IgE-antikroppar innan provokation

Nowak-Wegrzyn et al. JACI 2017



FPIES – en ur många aspekter okänd sjukdom

• Naturalförlopp?
• De flesta utvecklar tolerans innan skolåren? (1,2)

• Risk/friskfaktorer?
• Kön, etnicitet?, miljöfaktorer?, kost? (1)
• Debutålder?, svårighetsgrad? (1,2)
• Antal födoämnestriggers?, typ av födoämnestrigger? (2)

• Immunologisk mekanism? 
• Cellmedierad allergi (3)
• Lokal reaktion i tarmen ( TNFα,  TGFβ)(3,4)

• Konsekvenser av FPIES på…
• Näringsintag/tillväxt/ätande
• Hälsorelaterad livskvalitet (2)

1. Katz et al. JACI 2011
2. Caubet et al. JACI 2017
3. Wada et al. PAI 2014
4. Mehr et al. Pediatrics 2009



FICS-STUDIEN - Syfte

…öka kunskapen om sjukdomsmekanismer och naturalförlopp vid 
FPIES. Studien har fyra huvudfrågeställningar:

• Är diversitet och komposition i mun- och tarmflorans mikrobiota relaterad 
till toleransutveckling hos barn med FPIES - och skiljer sig mag-tarmkanalens flora 
mellan barn med FPIES och barn utan födoämnesallergi?

• Kan nivåer av immunologiska biomarkörer i saliv, blod och faces prediktera 
toleransutveckling hos barn med FPIES?

• Finns det sjukdomsrelaterade faktorer som: ålder vid sjukdomsdebut, antal och 
typ av födoämnestriggers, sjukdomssvårighetsgrad, IgE-sensibilisering mot 
födoämnestrigger och samtidig förekomst av andra atopirelaterade tillstånd, som 
är associerade med toleransutveckling hos barn med FPIES?

• Vilken påverkan har FPIES på barnets näringsintag, på barnets tillväxt samt på 
familjens livskvalitet?



FICS-STUDIEN

• Retrospektiv studie:

• Barnkliniken i Umeå 

• Studiepopulation: 
• Alla barn som fått FPIES-diagnos tom Maj 2018 
(Uppskattat antal: 50-60 barn)

• Metod:
• Journalgenomgång/sammanställning

• Telefonintervju
• Aktuell hälsosituation?

• Toleransutveckling?

• Återintroduktion av eliminerat födoämne vid toleransutveckling?



FICS-STUDIEN

• Prospektiv studie:

• 2-center studie: Barnklinikerna i Umeå och Örebro

• Studiepopulation: 
• Alla nya barn som söker med FPIES-symtom from Maj 2018
• Rekryteringsmål: Minst 60 barn under 3 års tid (4 barn rekryterade)
• 150 ”friska kontroller” från North-pop studien

• Metod:
• Diagnos – eventuell provokation
• Studietid: 5 år efter diagnos
• 3 läkarbesök per år – varav 2 med dietist
• Kostdagbok (2)/ Livskvalitetsformulär (1)
• Saliv (3), faces (3) och blodprover (1)
• Bröstmjölksprover (3) under amning
• Årlig utvärdering av toleransutveckling 

(provokation)



FICS
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…OCH ETT GÄNG MYCKET HJÄLPSAMMA 
SKÖTERSKOR FRÅN ENHETEN FÖR PEDIATRIK…

TACK FÖR ATT NI LYSSNADE!

KOM IHÅG – avsluta alltid en 
provokation med en portionsstorlek!


