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Formål: Denne case beskriver anamnese og diagnostisk udredning hos en ung dansk pige med 
inhalationsallergi, men ikke ledsagende fødevareallergi overfor hvidløg. 

Baggrund: Allergisk reaktion forårsaget af hvidløg (Allium sativum) forekommer sjældent hos børn og unge. 
Hvidløg kan både give fødevareallergi, inhalationsallergi og kontaktallergi. Hvidløg tilhører Liliaceae familien 
sammen med asparges, løg, porre, aloe vera og purløg.  

Case: 13-årig pige kendt med astma og allergisk rhinokonjunktivit siden 6 års alderen. Sensibiliseret for 
græs og husstøvmider, men primært symptomer på husstøvmider. Velbehandlet på lavdosis 
inhalationssteroid samt steroid næsespray. Gennem 3 år bemærket lokale gener fra hals i form af kløe, 
rømmen og globulusfornemmelse under indtagelse af varme retter med hvidløg. Patienten tålte kolde retter 
med hvidløg.  Den hidtil sværeste reaktion opstod efter kortvarigt ophold i et køkken, hvor der blev bagt 
hvidløgsbrød. Patienten bemærkede straks vejrtrækningsbesvær både ved in- og ekspiration, 
rhinitsymptomer og rødt udslæt på kinder og hals. Patienten blev behandlet med B2-agonist, og 
symptomerne svandt 1 time efter eksponeringsophør. 

Specifik IgE: Positiv for husstøvmider(>100 kU/l), græs(16,5 kU/l) og hvidløg (0,46kU/l).  

Priktest: Negativ prik-prik test for rå og bagt hvidløg, porre, forårsløg, purløg. Positiv priktest for engrottehale 
(8,5 mm) og negativ priktest for birk og bynke. 

Oral provokationstest: Titreret provokation med rå og bagt hvidløg (kumuleret dosis hhv. 2,5 og 2 gram) 
forårsagede kløe på ryggen og let globulusfornemmelse men ingen objektive fund. Symptomer svandt 
spontant efter 1 time. Provokationen blev tolket som negativ. 

Nasal provokationstest: Efter titreret indånding gennem næsen med en blanding af rå og bagt hvidløg 
udviklede patienten initialt kløe mellem skulderblade efterfuldt af rømmen, hoste og tilstoppet næse.  
Objektivt var der både inspiratorisk stridor og ekspiratoriske rhonci samt forlænget ekspirium. FEV1 faldt 52 
%, fra initialt 3,18 l til 1,54 l. Patienten blev behandlet med  B2-agonist, og FEV1 steg til udgangsværdien.  

Konklusion: Patienten har provokationsverificeret inhalationsallergi over for hvidløg, men reagerer ikke på 
oral indtagelse. Man kunne i dette tilfælde overveje om hvidløg blot er en irritant, da prik-prik testen var 
negativ og specifik IgE kun minimalt forhøjet. Patientens astma er dog ikke følsom over for andre irritanter og 
patientens symptomer reproducerbare. I praksis betyder dette, at patienten ikke kan spise varme retter med 
hvidløg.  

 

 


