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Baggrund 
Anafylaksi ved fødevarereaktion debuterer som hovedregel indenfor to timer, men i sjældne tilfælde 
optræder late-onset anafylaksi med debut efter mere end 2 timer efter indtag af allergen. Nedenfor beskrives 
to cases, hvor indtag af æg ikke gav nogen symptomer de første timer, men hvor barnet fik anafylaktisk 
shock hhv. 3 og 5 timer efter indtag. 
 

Case 1 
3½ årig pige, kendt med atopisk dermatitis, blev initialt udredt for æggeallergi 7 mdr. gammel på baggrund af 
påvist sensibilisering med specifik IgE for æggehvide: 5,9 kU/L. 12 mdr. gammel var provokation for æg 
positiv (urticaria) efter kumuleret dosis 6,35 g rå æg. 
31/2 år gammel var IgE for æggehvide faldet til 0,44 kU/L, og der gennemførtes fornyet provokation med rå 
æg uden fremkomst af symptomer. Kumuleret dosis 51,3 gram. Efter 2 timers observation blev pigen 
hjemsendt velbefindende. 3 timer efter endt provokation udviklede hun imidlertid rødt kløende udslæt, 
hævede ører og kastede op. Familien returnerede til sygehuset ca. 3 ½ time efter endt provokation, hvor der 
ved ankomst fandtes generaliseret urticaria og angioødem svarende til ørerne. Pigen var respiratorisk stabil, 
men hypotensiv, BT:72/50, og var bleg og klamtsvedende. Hun blev behandlet med 2 x adrenalin i.m. og 2 x 
væskebolus i.v., hvorpå hun stabiliseredes, og symptomerne aftog. Hun blev udskrevet den efterfølgende 
dag med adrenalin autoinjektor. Akut tryptase: 8,7 µg/L (basal tryptase: 6,4 µg/L).  

Case 2  
2 år gammel dreng med atopisk eksem havde 9 mdr. gammel positiv priktest for æggehvide (9mm), men 
gennemførte negativ provokation for æg, da han var 18 mdr. gammel og havde siden med succes integreret 
æg i kosten. En eftermiddag indtog han en større mængde friturestegt dessert med stort indhold af æg. 5 
timer senere kastede han op, fik generaliseret urticaria, angioødem i ansigtet og hostede voldsomt. Han blev 
behandlet med i.m. adrenalin af lægeambulancen og blev derpå indlagt. Akut tryptase 7,5 µg/L (basal 
tryptase 3,99 µg/L). Ved ambulant opfølgning var IgE for æggehvide 13,7 kU/L; ovomucoid 6,96 kU/L og 
priktest for æggehvide: 9mm. 
 

Konklusion  
Late-onset anafylaksi er sjældent, men kan forekomme og er sandsynligvis hyppigere efter nogle fødevarer 
end andre. Et højt fedtindhold i måltidet (som i case 2) kan formentligt medvirke til at forsinke absorptionen 
af allergen. I forbindelse med fødevareprovokationer er det derfor vigtigt, at familien er grundigt informeret 
om forholdsregler, hvis der, som beskrevet i case 1, opstår tegn på allergisk reaktion efter familien har forladt 
hospitalet.  


