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Baggrund 
Food protein-induced enterocolitis (FPIES) er en non-IgE medieret fødevareallergi, der hyppigst ses i 
spædbarnsalderen. FPIES præsenterer sig med talrige opkastninger og evt. diarré 1-4 timer efter 
indtagelse af den udløsende fødevare, ofte komælk, soja, kornprodukter eller fisk. I svære tilfælde kan 
tilstanden føre til hypovolæmisk shock. Incidensen er ukendt, men et australsk studie har fundet en 
kumulativ incidens på 3/1000 nyfødte. Man kan på den baggrund mistænke, at tilstanden er 
underdiagnosticeret i Danmark. Gold standard for at stille diagnosen er fødevareprovokation. På H.C. 
Andersen Børnehospital har vi siden feb. 2018 provokeret disse børn efter særlig FPIES-instruks, hvor 
børnene får 3 g protein, der som udgangspunkt fordeles på 3 doser med 1 times interval, efterfulgt af 
mindst 4 timers observation. 
Vi præsenterer her 3 børn med positiv provokation. Alle tre havde negativ specifik IgE for den 
udløsende fødevare. 

Cases 
Case 1:                                                                                                                                                                   
En 6 mdr. gammel pige blev provokeret med havregryn. Hun reagerede 60 min. efter 2. dosis med 
idelige opkastninger, der varede 2 timer. Kumuleret dosis: 2,5 g havregryn.  Hun fik anlagt sonde og 
rehydreret peroralt. Hun kunne udskrives 6 timer efter sidste dosis. Der er planlagt provokation med 
ris, som hun anamnestisk også har reageret på.  

Case 2:                                                                                                                                                                    
En 6 mdr. gammel dreng blev provokeret med komælksbaseret modermælkserstatning. Han blev 
titreret langsomt op og reagerede 1 time og 10 min. efter 4. dosis med 2-timers varende voldsomme 
opkastninger. Kumuleret dosis: 49 ml modermælkserstatning. Han blev rehydreret peroralt og kunne 
hjemsendes 4 timer efter sidste dosis.  

Case 3:                                                                                                                                                                     
En 2 år gammel dreng blev provokeret med kogt ris. Han reagerede 55 min. efter 2. dosis med talrige 
opkastninger, bleghed og slaphed. Kumuleret dosis: 33 g ris. Der blev anlagt i.v. adgang og givet 
saltvandsbolus og ondansetron efterfulgt af kontinuerlig væsketerapi i 4 timer. Han blev udskrevet 
først på aftenen. Provokation med torsk, som han anamnestisk også havde reageret på, var negativ.         

Konklusion                                                                                                                                                    
FPIES kan i alvorlige tilfælde medføre hypovolæmisk shock, hvorfor kendskab til tilstanden er vigtig. 
Behandlingen er væsketerapi, eventuelt suppleret med ondansetron og steroid, mens der ikke er 
belæg for at give adrenalin eller antihistaminer. Ved provokation bør observationstiden være væsentlig 
længere end ved fødevareprovokation for IgE-medieret fødevareallergi. Prognosen er god, idet 
størsteparten udvikler tolerans indenfor få år. 


