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Introduktion: 

Patienter med allergi over for kød fra 4-benede pattedyr har ofte sent indsættende allergiske reaktioner 2-7 
timer efter indtag. Dette er modsat patienter med fødevareallergi overfor mælk som oftest har symptomer 0-2 
timer efter indtag. Patienter med kødallergi er ofte sensibiliseret for mælkeprotein uden at det har klinisk 
relevans. Kulhydratet alpha-gal findes i kødet fra 4-benede pattedyr, men kan også detekteres i fløde. Til 
gengæld er alpha-gal ikke fundet i andre mælkeprodukter og hvorvidt forarbejdning af mælkeprodukter 
ændrer eller destruerer molekylet alpha-gal er uvist. 

Nedenfor beskrives en case med udvikling af late onset allergiske reaktioner efter mælkeindtag hos en 
kødallergiker. 

 

Case: 

57 årig mand, der fem år tidligere var blevet diagnosticeret med allergi overfor kød fra 4-benede pattedyr 
efter en episode med anafylaktisk chok og to episoder med universel urticaria. Overbevisende anamnese 
sammenholdt med priktest for svinekød 4,5 mm, specifik IgE for alpha-gal 42,1 kU/L. Diagnosen blev ikke 
provokationsverificeret, men diæt for kød fra 4-benede pattedyr havde eklatant effekt de følgende fem år. 
atienten var på tidspunktet for diagnosen sensibiliseret for mælk, men drak mælk på daglig basis. Priktest 
mælk 6,5 mm, specifik IgE mælk 2,1 kU/L 

I løbet af det sidste ½ år havde patienten haft tre episoder med universel urticaria, som opstod 4-5 timer 
efter indtag af store mængder kærnemælkskoldskål, pasta i flødesovs og stracciatella is. Patienten havde 
ikke haft andre straks reaktioner og indtog stadig mælkeprodukter i små mængder på daglig basis uden 
symptomer. Priktest for mælk 3,0 mm, svinenyre 5,0 mm. Positiv intercutantest for gelofusine. Secifik IgE 
mælk 5,04 kU/L, alpha-gal 88,3 kU/L. Priktest og histaminrelease test for almindelige og højt hydrolyserede 
modermælkserstatninger var positive, hvorimod de aminosyrebaserede modermælkserstatninger var 
negative.  

Patienten ønskede ikke provokation med mælk i større mængder. Diæt for større mængder af 
mælkeprodukter havde eklatant effekt på de allergiske reaktioner. 

 

Konklussion: 

Patienten reagerede på samme forsinkede måde ved indtag af større mængder mælkeprodukter som han 
gjorde ved kødindtag. Dvs. mere end fire timer efter indtag hvilket er usædvanligt for mælkeallergi. De 
forsinkede symptomer må fører til overvejelser omkring hvorvidt dette er en egentlig mælkeallergi med høj 
tolerancetærskel eller en reaktion på alpha-gal i de beskrevne fødevarer, der jo for to af produkternes 
vedkommende indeholdt fløde. Patientens specifikke IgE for alpha-gal var fordoblet på de 5 år trods strikt 
diæt, men da patienten ikke var fødevare provokeret initialt var det ikke muligt at vurdere om patientens 
tolerancetærskel var faldet. Hvorvidt den positive reaktion på de højt hydrolyserede 
modermælkserstatninger, hvor mælkeallergenet burde være destrueret, i stedet skyldes en reaktion på 
alpha-gal er ikke muligt ud fra denne case at afgøre.  


