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Många sjukdomar kan vara allergi. 
 
Allergi innebär att man är överkänslig mot vissa ämnen i sin omgivning. Allergi är delvis ärftligt. Man ärver 
då anlaget att utveckla allergi, inte allergi mot ett specifikt ämne. 
Alla som utsätts för stora mängder av ett starkt allergiframkallande ämne, kan utveckla allergi mot det 
ämnet. Ett exempel på detta är nickel. Man är även mycket känsligare när man är nyfödd. Men allt eftersom 
modersmjölkens antikroppar gör verkan och thymuskörteln växer så bygger man förhoppningsvis upp 
motståndskraft mot de ämnen man kommer att utsättas för i livet. 
  
De senaste decennierna har allt fler människor i Sverige och andra industrialiserade länder drabbats av 
allergier. Exakt vad ökningen beror på är inte klarlagt, men forskning tyder på att det kan vara en 
kombination av olika miljöfaktorer och ändrad livsstil, till exempel ändrade kostvanor och ökad mängd 
kemiska ämnen i vår mat. Vi i Sverige ligger dessutom i topp när det gäller att äta tillsatser och kemiska 
ämnen. Dagens kläder, skor, gardiner, mattor, datorer, m.m. är ofta behandlade med allergiframkallande 
ämnen. 
I Sverige beräknas ungefär var sjunde invånare ha någon typ av allergi. Hos barn är det ännu vanligare – 
ungefär vart fjärde skolbarn uppskattas ha någon form av allergi. 
Allergi- och överkänslighetsreaktioner är onormala försvarsreaktioner från kroppen och ämnen som för de 
flesta människor är helt ofarliga. Det finns ingen ”perfekt” diet som passar alla människor. 
Livsmedelsallergier och livsmedelsintoleranser behöver inte alltid visa sig som utslag, snuva, allergichock 
eller stickningar i mun och svalj, utan liknar lika ofta vanliga fysiska och mentala sjukdomar. Man bör vara 
speciellt vaksam när läkarna anser att problemet är av ”okänt ursprung”. 
 
De symptomer som de flesta förknippar med en allergi är: 
  
• Kvalsterallergi 
• Metallallergi 
• Pollenallergi 
• Födoämnesöverkänslighet 
• Pälsdjursallergi 
• Insektsallergi (stick eller bett) 
• Mjölkallergi  
• Nötallergi 
• Klåda 
• Astma 
• Allergiska ögonsjukdomar 
• Läkemedelsöverkänslighet 
 
Allergiska reaktioner kan orsakas genom olika mekanismer. De brukar indelas i fyra huvudgrupper;  
 
Typ 1 - atopisk allergi (Livsmedelsallergi) 
Typ 1-allergi innebär att du reagerar på olika proteiner i de livsmedel som du äter. Denna allergi kan uppstå 
om du har en matsmältning som inte fungerar, eller har för lite pepsin i magsyran, eftersom dessa orsaker 
kan försämra din förmåga att smälta ner protein. Pepsin är ett enzym som delar upp (spjälkar) proteiner till 
peptider i matspjälkningskanalen, särskilt i magsäcken, där det utsöndras. Typ 1-allergi kan även bero på 
obalanser i kroppen, från kemikaliebelastning, miljögifter eller andra intoleranser som ligger i bakgrunden 
och stör, oftast från vete, mjölk m.m. När denna överkänslighet uppstår, så bildar immunförsvaret anti-
kroppar som riktas mot de specifika ämnen som man inte tål. Detta kan orsaka en allergisk inflammation, 
som innebär att slemhinnorna i näsa och ögon svullnar, att huden kliar, att slemproduktionen ökar i näsan 
och man blir snuvig, att luftrören svullnar och att bronkernas muskler drar ihop sig, vilket leder till hosta och 
andnöd, astma. 
Ärftliga anlag spelar stor roll för utveckling av typ 1-allergi. Men även miljöfaktorer spelar in. 



 
 
 
Typ 2-reaktion (Bl.a. överkänslighet mot läkemedel) 
Denna typ av överkänslighetsreaktion orsakas av antikroppar mot cellbundna antigener. Ett exempel är 
hemolytisk anemi orsakad av antikroppar riktade mot ett läkemedel som fastnat på de röda blodkropparna. 
Kan visa sig som förhöjd temp eller feber, huvudvärk, förvirring och många andra symptomer. 
Läkemedelsföretagen kallar detta ofta biverkningar. 
 
Typ 3-reaktion (Luftvägsallergier) 
Allergisk reaktion typ 3 kallas den inflammation som orsakas av IgG-antikroppar som bildar 
immunkomplex med lösliga antigener. Exempel på sjukdomar som kan vara orsakade av typ 3-reaktioner är 
vaskuliter. Vaskulit betecknar en blodkärlsinflammation som ofta leder till skada på blodkärlets vägg och 
kan på sikt visa sig som blåmärken eller blödningar under huden. 
Allergisk alveolit torde också vara orsakad av en typ 3-reaktion, men även av en typ 4-reaktion. Denna typ 
av allergi är en numera en relativt ovanlig typ av allergisk luftvägssjukdom. Sjukdomen förekommer främst 
bland människor som arbetar i gruvor, extremt dammiga miljöer och jord- och skogsbruk. 
 
 
Typ 4-reaktion (Kontaktallergi) 
Fördröjd överkänslighetsreaktion brukar man benämna den reaktion som ses vid sådan kontaktallergi som 
ger eksem. Symtomen kommer först efter några dygn. 
Antigenen som ger kontaktallergi är ofta små molekyler, t ex nickel. Det är också vanligt att denna form av 
allergi visar sig runt vrister då man tar på strumpor som inte blivit tvättade. Just de gifter som strumporna 
behandlats med är det många som har problem med. 
 
 
Vården undersöker inte allergi. 
 
Psykiska sjukdomar orsakad av livsmedelsallergier och livsmedelsintoleranser är så vanligt, att förmodligen 
mer än hälften av alla de patienter som fått diagnos känslomässig sjukdom, kan vara överkänsliga och 
istället lider av en långvarig allergisk reaktion.  
Det är viktigt att psykiatriker eller psykologer ser till att patienten testas för livsmedelallergier eller 
livsmedelsintoleranser innan man sätter in andra behandlingsmetoder.  
Det finns många studier som visar att personer som lider av, alltifrån ADHD till schizofreni har upplevt 
enorma förbättringar och också i vissa fall, blivit helt friska från sina problem, när de blivit behandlade mot 
livsmedelsallergier och livsmedelsintolerans och slutat med den mat som misstänks ligga bakom. Både 
fängelseinterner och barn har ingått i dessa studier. 
I dag sätts antidepressiva medel in alldeles för snabbt. 
 
Överkänslighet kan orsaka känslomässiga effekter som t.ex.: 
 *  Aggressivt beteende   * Ilska 
 *  Ångest    * Gråtattacker 
 *  Depressioner   * Dåsighet 
 *  Överdrivna humörsvängningar  * Hyperaktivitet 
 *  Obefogad rädsla   * Koncentrationssvårigheter 
 *  Sömnsvårigheter   * Retlighet 
 *  Psykisk förvirring   * Psykisk utmattning 
 *  Panikattacker   * Trötthet 
 
Man kan även uppleva en känsla av känslomässig obalans och att man inte kan stå ut med tillvaron. 
 
Även när det gäller fysiska problem som man söker läkare för idag så är mer än hälften orsakade av felaktig 
kost eller livsmedelsallergier eller livsmedelsintoleranser. Här är några av de vanligaste symptomerna: 



 
*  Acne 
*  Oregelbundna hjärtslag 
*  Astma 
*  Blåskatarr 
*  Inflammation i leder och slem-  
    säckar 
*  Munsår 
*  Uppsvälld gasmage 
*  Matsmältningsbesvär 
*  Svampinfektioner   
*  Kronisk blåskatarr 
*  Kronisk luftrörskatarr 
*  Kronisk diarré 
*  Kronisk utmattning 
*  Kroniska infektioner 
*  Kronisk vätskebrist 
*  Kronisk körtelsvullnad 
*  Crohn´s sjukdom 
*  Mörka ringar kring ögonen 
*  Eksem 
*  Ödem (onormal vätskesamling) 
*  Svimning, yrsel 
*  Trötthet 
*  Återkommande öroninfektioner 
*  Gasbildning 
*  Magkatarr och magsår 

*  Grön starr 
*  Huvudvärk och migrän 
*  Hjärtklappning 
*  Nässelfeber 
*  Blodsockerförändring 
*  IBS (Irriterad tarm) 
*  Klåda 
*  Näsklåda 
*  Strupklåda 
*  Ledvärk 
*  Njursjukdomar 
*  Ryggsmärtor 
*  Lågt immunskydd 
*  Låg upptagningsförmåga 
*  MS (Multiple Schlerose) 
*  Näshåleproblem (täppt- och  
    rinnande) 
*  Fysisk utmattning 
*  Psoriasis 
*  Ögonpåsar 
*  Ledgångsreumatism 
*  Epileptiska anfall 
*  Hudutslag 
*  Bihåleinflammation   
*  Sura uppstötningar 
*  Rosslighet 

 
Allergi innebär alltså att just min kropp reagerar på ämnen i omgivningen som de flesta andra människor tål. 
Om man har besvären med ögon, näsa, luftvägar, mage och tarm eller på huden bör man genast skriva upp 
vad man ätit eller använt de senaste 24 timmarna. Om man gör detta varje gång så får man på sikt en bild av 
vad man inte tål. 
Vid t.ex. pollenallergi bör man bl.a. undvika allt som innehåller E330 eller citronsyra och vid magsmärtor, 
svullen mage och gaser alla produkter som innehåller E407 karragenan, då dessa ämnen ofta försvårar 
allergin. 
 
Den allergiska reaktionen uppträder inte första gången man kommer i kontakt med det allergiframkallande 
ämnet, utan först vid upprepad kontakt. Första gången en allergiker utsätts för ämnet bildas så kallade 
antikroppar. Nästa gång man kommer i kontakt med samma ämne fångas det upp av antikropparna. Då 
frigörs ämnen i kroppen, exempelvis histamin, som framkallar en allergisk reaktion. 
 
En pollenallergiker kan även få så kallade korsreaktioner och reagera på olika livsmedel. Korsreaktionen 
beror på att vissa ämnen i livsmedlet liknar det ämne man är allergisk mot. En vanlig korsreaktion är klåda i 
munnen. Om du är allergisk mot björkpollen kan man även reagera på äpple, päron, hasselnöt, stenfrukter 
som persika och plommon samt rå morot och rå potatis. Om man är allergisk mot gråbo kan man reagera på 
vissa kryddväxter, som exempelvis anis, curry, fänkål, kamomill, koriander, kummin, malört, morot, 
paprika, persilja, selleri, senap, solrosfrö och vitlök. Om man är allergisk mot latex (gummi) kan man 
reagera på vissa frukter, som bl.a. avokado, banan och kiwi. 
Korsreaktioner är till skillnad från en nötallergi oftast ofarliga och ger framför allt bara besvär från munnen 
och halsen i form av klåda. 
 
Att leva med en allergi 
Det är viktigt att man lär sig att leva med allergin för att må så bra som möjligt. Det finns mycket man kan 
göra själv för att minska besvären: 
 



1. Man bör ta reda på vilka ämnen man reagerar på och undvika dem. 
 
2. Se till att få i sig naturlig C-vitamin som stärker kroppens immunförsvar. 
 
3. Använd inte kläder eller smycken som man får kontakteksem av.  
 
4. Man bör berätta för vänner och arbetskamrater vad man inte tål, om man reagerar på starka lukter som  
    t.ex. parfymer. 
 
5. Undvik mat och tillsatser som du är allergisk mot.  
 
6. Sluta röka. Rökning försämrar luftvägsbesvären. 
 
7. Tvätta alltid kläder, sängkläder och gardiner minst en gång innan de används.  
 
Inom vården används ofta ”pricktest” för att se vad man är allergisk mot. Den ordinarie ”pricktestet” man 
utför på huden är för oprecist, så ett blodtest kan ofta vara mycket effektivare. En bra blodtest är ”ELISA” 
men den är dyr och mycket svår att få vården att genomföra. Så det gäller att stå på sig om man vill kolla 
vad man är allergisk mot. 
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