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Formål: at beskrive anamnese og udredningsforløb for et søskendepar, der debuterede med anafylaktisk 
reaktion efter indtag af boghvede. 
 
Baggrund: Boghvede tilhører plantefamilien Polygonaceae. Anvendelse af boghvede som 
fødevarebestanddel er udbredt i Asien, og forbruget i Vesteuropa er stigende. Boghvede indgår bl.a. i 
morgenmadsprodukter, kiks, brød og nudler. Boghvede anvendes desuden i f.eks. fjerkræfoder og som fyld i 
puder og madrasser. Boghvedeallergi er mest udbredt i Asien, men forekommer også i Danmark som 
illustreret ved denne case. 
 
Case 
Et søskendepar, en 12-årig pige og en 15-årig dreng, kontaktede vagtlægen med akut systemisk allergisk 
reaktion efter indtag af hhv. 2 stk. og 1 stk. Johan Bülow Lakridser. 
Få minutter efter indtag opstod hos begge børn kløe i munden og generelt ubehag. Vagtlæge behandlede 
søskendeparret med peroral antihistamin. Herefter aftog symptomerne umiddelbart, men 1½ time efter 
indtag udviklede pigen vejrtrækningsbesvær og generaliseret urticaria. Pigen blev indlagt akut, hvor man 
fandt hende koldsvedende og bleg med inspiratorisk stridor. Der administreredes adrenalin i.m. og 
symptomerne aftog gradvist. 

Akut s-tryptase var 6,46 μg/L, hvilket var forhøjet i forhold senere målt basal s-tryptase 2,62 μg/L.  
Specifikt IgE for boghvede var forhøjet hos begge børn; hhv. 8,87 kUA/L hos pigen og 61,1 kUA/L hos 
drengen. Begge børn havde negativ phadiatop (< 0,1 μ/L) for både hvede og omega-5 gliadin. 
Børnene fik ordineret epipen og familien blev instrueret i boghvedefri diæt. 
Søskendeparret blev 3 måneder senere begge indlagt med systemisk allergisk reaktion efter indtag af 1-5 
stk. glutenfri ristede løg indeholdende boghvede. 

Pigen blev sidenhen genindlagt med anafylaksi to gange efter utilsigtet indtag af boghvede i hhv. bolle og 
frikadelle. 
Pigen var kendt med astma og drengen kendt med rhinit. Begge børn sov med såkaldte ”hypoallergene” 
hovedpuder med fyld af boghvedekerner. Boghvedepuderne blev kasseret. Efterfølgende ophørte drengens 
rhinit-symptomer og pigen kunne trappes ud af forebyggende inhalationssteroid. 
  
Konklusion: Boghvede er en bestanddel af mange forskelligartede dagligvarer, og anvendes bl.a. i glutenfri 
fødevarer som substitution for hvede. Casen viser, at indtag af små mængder boghvede kan føre til alvorlige 
allergiske reaktioner hos sensibiliserede individer. Foruden ved udredning for fødevareallergi skal man være 
opmærksom på, at boghvede kan være et inhalationsallergen. 


