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Allergi mot citruskärnor, LTP och cannabis
- nya  allergener att vara uppmärksam på?
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Nya allergener – är egentligen gamla allerger?

Reaktioner på parvalbumin som i kyckling
Ballardini et al, Pediatrics 2017

Kontamination från jordnötter, nötter mjölk etc tidigare orsak?
Nu identifierat ”äkta”kakao allergiker.
Detekterat 2S albumin - liknar paranötens förrådsprotein 
Proteinet ännu ej karakteriserat o namngivit

Lopes, Kattan, Nowak et al. JACI IP 2019 

Serum albumin – t ex katt-fläsk syndromet

Alfa-gal är nytt allergen för oss  – är ett socker!
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Ny form av anafylaxi – fördröjd reaktion mot rött kött

„rött kött“ Fördröjning på 4-6 timmar

Commins et al. J Allergy Clin Immunol 2009;123:426-33



• -Gal100 

μm

Hamsten C , van Hage M et al. Allergy 2013

Alpha-gal har detekteras i fästingars
magtarm kanal (Ixodes ricinus)

Individer som vistas mycket i skog
och mark är i riskzonen att bli

sensibiliserade.

Villalta D, Borres MP et al , et al. CEA 2016

Alfa-gal allergi bland barn?
Beskrivet från USA, Turkiet mfl
Ej från Norden



Pojke 11 år

Remitteras 
Anafylaxi grad 1 två timmar efter han ätit köttgryta i skolan; svullen i munnen, 
andningssvårigheter, urtikaria, svullen över händerna. Svarade på antihistamin o Betapred. 

Sedan 5-6 år tillbaka reagerat med besvärliga allergiska reaktioner o anafylaxier.
Började med då han åt tacos o maränger. Reaktionen 5-6 timmar efteråt
Svullen bakom öronen o i ljumskarna.
Senaste två reaktionerna var efter köttgryta

IgE mot alfa-gal 25 kU/L

Slutade äta kött – blev bättre i magen och inga akuta reaktioner 

….men på semester i Grekland åt mjölkprodukter. Ont i magen o 
kräkningar
Ätit godis innehållande gelatin leder till svullnad bakom öronen o 
ljumskarna och ont i magen.

Fästingarna har suttit bakom öronen och i ljumskarna

Schmidle et al. Recall urticaria. JACI IP 2019



Sex månader senare fick hon liknande reaktioner när hon fick hemmagjord dressing 
med citron juice

IgE to novel citrus seed allergens among cashew-allergic children. Brandström J, Lilja G, Borres MP, Nilsson C et al. PAI. 2016 

2 årig flicka med eksem och väsande pipande andning när hon är förkyld.
Reagerade med generaliserad urticaria och ansikts ödem när hon fick pesto 
som innehöll cashew

Anacardiacease & Rutaceae
kärnorna lika botaniskt!

2S albumin     Ana o 3

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/26888192


Utbrott av kraftiga allergiska reaktioner orsakade av ansikts tvål
innehållande hydrolyserat vete i Japan 

Symptom  1 år efter att man 
börjat använda tvålen.

Inga patienter hade uppvisat
veteallergi före användningen

25% anafylaxi, 
43% dyspne dyspnea
11% kräkningar. 

Reagerade på bröd och pasta to 
bread and pasta.

Yagami et al, JACI sept 2017
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Profilin

PR-10
Bet v 1 homolog

11S globulin

7S globulin

2S albumin

LTP
Lipid transfer protein

LTP   =     Lipid Transfer Protein      exempel Ara h 9

Förråds proteiner
Ara h 1-3, Ara h 6

Björkpollen relaterade
Ara h 8

Persiko relaterade
Ara h 9



IgE

IgE 

Pla a 3

Art v 3

Ole e 7

Par j 2

Finns i en rad frukter, pollen, nötter, sallad, vete mm
Funktion är att hjälpa till med transport av fosfolipider mellan cellmebran
Har antibakteriell, antiviral och antifungal funktion 

Plantan

Gråbo

Oliv

Väggört

Pru p 3

Sensibilisering

LTP



Pojke, 16 år
Flykting från Syrien – Aspirin allergin (salicylat) vid 3 månaders ålder. Inga andra allergiska reaktioner

Två episoder av anafylaxi i Sverige– Valnötter? Saffran?

IgE mot valnöt 6.2 kU/L, saffran 6.4 , hasselnöt 1.7, persika 4.6 , äpple 3.5

Allergen exponeringen  –stämmer inte med ImmunoCAP profilen– beställde en ISAC-test

Tolkning
LTP allergi – allvarlig?           >5 LTP positiva – allvarlig form (Scala E et al, Allergy 2015)



IgE
IgE 

Mag Tarm kanalen
Typ I Födoämnes allergi

Luftvägarna
typ II Födoämnesallergi

Två sätt att reagera på ett LTP innehållande födoämne

INGA SYMPTOM
ANAFYLAXI

OASKONTAKTURTIKARIA

GI
KOFAKTORER



Larramendi CH. Int Arch Allergy Clin Immunol 2013

Ebo DG, et al. Int Arch Allergy Immunol 2013;:

‘cannabis plantfood syndrome’

García BE, et al.CEA 2004

Marzban G et al, Aerobiologia 2006

Borghesan F, et al. Int Arch Allergy Immunol 2008

Hur blir man sensibliserad via luftvägarna för LTP?



Cannabis sativa

Hampa och Cannabis är nära besläktade 
med samma ursprung. 
Innehåller båda den psykoaktiva ämnet 
tetrahydrocannabinol (THC). 

Hampa innehåller en låg halt av THC och 
en hög halt av cannabidiol, som minskar 
THCs psykoaktiva effekt till skillnad från 
cannabis.

Can s 3 är huvudallergenet & är ett LTP

Hampa

Cannabis
Hampa har  
många nutrionella
fördelar och 
används av mat 
industrin. Fröer, 
oljor etc.
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Hur blir man sensibiliserad mot Cannabis?

Aktiv rökning eller vaporisering
Passiv exponering  via rök

Hud kontakt
Födoämnesintag

Symtom vid Cannabisallergi (n=120)

51% respiratoriska symtom
21% anafylaxi
19% hud- &  resp symtom
9 % hudsymtom

Diagnos:

86% IgE positiv för hampa
72% IgE positiv för LTP
31% kofaktor beroende

Decuyper et al. JACI IP 2019



Decuyper et al JACI in pract 2018

60% av patienterna med Cannabis allergi
var positiva mot Ara h 9 



Cannabis är en riskfaktor för allergisk astma och 
ökar användingen av astma mediciner i Norge
Bramness & von Soest, BMC Pulmonary Medicine 2019

Passiv cannabis rökning kan vara en orsak till 
okontrollerad astma hos barn
Hoffman et al. JACI IP 2019



Alkhammash et al. JACI IP 2019

15 patienter 
allergiska mot 
hampa o/e 
cannabis
15 – 38 år
Montreal, Canada



Cannabis allergi - summering

• Uppvisar en symtomvariation från mild hösnuva till livshotande anafylaxi

• IgE mot hampa bästa kommersiellt tillgängliga test – hög sensitivitet men 
låg specificitet (Decuyper et al. JACI IP 2019

• Can s 3, ett LTP är huvud allergenet i cannabis

• Symptom kan uppträda efter rökning, hudkontakt men också intag av 
”spacecake” cannabis te, olja eller hampa frön

• Ett ökande antal patienter rapporterar symtom vid indirekt rök exponering

• Har rapporterats efter både rekreations använding o vid yrkesexponering



Tack för mig!


