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Ágrip 
MÆLINGAR Á JARÐHNETUOFNÆMISVAKANUM ARA H 8 Í JARÐHNETUNÆMUM 

EINSTAKLINGUM SEM ERU NEIKVÆÐIR FYRIR ARA H 2 

Helga Magnúsdóttir1, Anna Guðrún Viðarsdóttir2,  Björn Rúnar Lúðvíksson1,2, María 
Ingibjörg Gunnarsdóttir3, Michael Clausen3,4, Sigurveig Þ. Sigurðardóttir1,2,3  

 

Inngangur: Jarðhnetuofnæmi er IgE miðlað ofnæmisviðbragð sem getur valdið alvarlegum 

og stundum banvænum ofnæmisviðbrögðum. Greining á jarðhnetuofnæmi er oftast byggð á 

klínískri sögu og mælingu á jarðhnetu-sértæku-IgE (jarðhnetu-IgE). Mælanlegt jarðhnetu-IgE 

sýnir einungis fram á næmingu. Til að geta greint fæðuofnæmi með vissu þarf að fylgjast með 

klínískum viðbrögðum eftir inntöku grunaðs ofnæmisvaka og er fæðuþolpróf um munn því 

talin besta greiningaraðferðin. Þau eru tímafrek, kostnaðarsöm og geta verið áhættusöm. 

Nýlega er farið að mæla sérstaklega IgE gegn ákveðnum ofnæmisvökum í jarðhnetunni auk 

þess að mæla IgE gegn heildar próteinum hennar. Ofnæmisvakinn Ara h 2 er talinn hafa 

mestu tengslin við jarðhnetuofnæmi. Ara h 8 er með sambærilega byggingu og  Bet v 1 sem er 

mikilvægur ofnæmisvaki í birki, og útskýrir mögulega jarðhnetunæmi í einstaklingum með 

birkiofnæmi. Markmið rannsóknarinnar var að meta hve stórt hlutfall þeirra sem mældust með 

jarðhnetu-IgE en ekki Ara h 2-IgE væru með Ara h 8-IgE.  

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og náði til þeirra sýna sem  send voru til 

mælingar á jarðhnetu-IgE á tímabilinu 01.11.11-01.12.13 og voru með jákvætt jarðhnetu-IgE 

en neikvætt Ara h 2-IgE. Hjá þeim var mælt Ara h 8-IgE á ImmunoCAP 250 tæki (FEIA 

aðferð).  Klínískar upplýsingar tengdar jarðhnetuofnæmi voru fengnar úr skjúkraskrám. Excel 

var notað til að útbúa gagnagrunn með fyrrnefndum upplýsingum og tölfræðiforritið R notað 

til að skoða tengsl milli einkenna, atopíu, fjölskyldusögu og niðurstöðu húð-og fæðuþolprófa. 

Niðurstöður: Á 2 árum mældust 312 sýni með jákvætt jarðhnetu-IgE en aðeins helmingur 

þeirra var sendur í mælingu fyrir Ara h 2 og af þeim voru 48% neikvæð. Alls voru til 76 sýni 

með jákvætt jarðhnetu-IgE en neikvætt Ara h 2. Af þeim voru 14,5% með jákvætt Ara h 8-

IgE. Ara h 8 jákvæðir einstaklingar voru marktækt eldri (p=0,005) og með marktækt meiri 

sögu um ofnæmiskvef (p=0,003) og frjókornaofnæmi (p=0,0002). 

Ályktun: 14,5% þeirra sem voru jarðhnetu-IgE jákvæðir en Ara h 2 neikvæðir mældust með 

Ara h 8-IgE sem ásamt hærri aldri gæti skýrst af frjókornaofnæmi. Fæðuþolpróf myndi skera 

úr um hvort þessir einstaklingar geti neytt jarðhneta. 
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Listi yfir skammstafanir 

 
Sett upp í stafrófsröð  

 

ANOVA: analysis of variance 

e.t.v.: ef til vill 

FcέRI: há-sækni viðtaki fyrir Fc svæði immunoglobulíns E 

FEIA: fluoroenzyme immunoassay 

FFO= frjókorna-fæðuofnæmi 

IgE: immunoglobulin E 

kk: karlkyns 

klst: klukkustund 

kUA/l: Kilounits of antibody per liter  

kvk: kvenkyns 

m.a.: meðal annars 

mg: milligrömm  

mm: millimetrar 

mmHg: millimetrar kvikasilfurs 

m.t.t.: með tilliti til 

PR-10: pathogenesis-related-10 

s.s.: svo sem  

Th2: týpu 2 hjálpar T-fruma 

u.þ.b.: um það bil 

þ.e.: það er  

þ.e.a.s.: það er að segja 

þ.m.t.: þar með talið 
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1. Inngangur 

Fæðuofnæmi er alvarlegt heilbrigðisvandamál og hefur áhrif á um 5% barna og 3-4% 

fullorðinna á Vesturlöndum, með verulegum áhrifum á lífsgæði.(1) Horfur eru góðar fyrir 

algengustu ofnæmisvökunum þar sem ofnæmi elst af miklum meirihluta barna.(2, 3) 

Jarðhnetuofnæmi, aftur á móti, virðist hafa tilhneigingu til að vara ævilangt og hafa þyngri 

sjúkdómsbyrgði heldur en önnur fæðuofnæmi.(1, 3, 4)  

Jarðhnetuofnæmi er eitt algengasta fæðuofnæmið og hefur áhrif á um 1% Vesturlandabúa, 

og benda rannsóknir til þess að algengi þess sé að aukast.(5, 6) Jarðhnetuofnæmi er í 80-90% 

tilfella ævilangt og oft fylgja alvarlegar og jafnvel lífshættulegar afleiðingar ofnæminu.(4-7) 

Jarðhnetur eru  algengasta orsök banvænna fæðuofnæmisviðbragða.(4-6, 8, 9) Að greinast 

með jarðhnetuofnæmi dregur verulega úr lífsgæðum einstaklinga þar sem að eina 

meðferðarráðið er að forðast jarðhnetur alveg.(10, 11) Það getur reynst mjög erfitt og því er 

algengt að jarðhnetunæmir einstaklingar verði óvart fyrir útsetningu sem leiðir til 

ofnæmisviðbragða.(12-14) Að greina sjúkling ranglega með jarðhentuofnæmi leiðir til 

ónauðsynlegrar takmörkunar á mataræði sem getur haft slæm áhrif á lífsgæði og 

næringarástand þar sem að jarðhnetur er að finna í stórum hluta matvæla í dag. Auk þess getur 

óvænt útsetning fyrir jarðhnetum hjá ranglega greindum einstaklingi valdið óþarfa hræðslu og 

notkun ónauðsynlegra lyfja með mögulegum aukaverkunum.(15) Þessir þættir undirstrika því 

mikilvægi þess að veita einstaklingum nákvæma og rétta greiningu.  

 

1.1 Ofnæmi 

 Ónæmiskerfið ber ábyrgð á að vernda okkur gegn bakteríu-, veiru-, sveppa- og 

ormasýkingum. Á sama tíma þarf ónæmiskerfið að hafa þol fyrir mótefnavökum eigin líkama, 

mótefnavökum sem tilheyra líkamsflórunni, próteinum í fæðu og mótefnavökum sem til 

staðar eru í umhverfinu. Ofnæmi kallast það þegar ónæmiskerfi líkamans bregst óeðlilega við 

og ræðst á annars skaðlausa mótefnavaka, þ.e. mótefnavaka sem myndu ekki valda 

ofnæmissvari í heilbrigðum einstakling. Mótefnavakar sem valda ofnæmissvari kallast 

ofnæmisvakar og má þar helst nefna frjókorn, rykmaura, prótein í fæðu og lyf.(6)  

 

1.1.1 Flokkun ofnæmissvara  

Stuðst hefur verið við flokkun Gell og Coombs á ofnæmisviðbrögðum síðan 1963 og 

er þar ofnæmisviðbrögðum skipt í 4 týpur í samræmi við meingerð (tafla I). Algengasta 
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birtingarform fæðuofnæmis, þ.m.t. jarðhnetuofnæmis, er týpu I ofnæmissvar, einnig nefnt IgE 

miðlað ofnæmissvar.(2, 16) 

 

Tafla I Flokkun ofnæmisviðbragða, skipting Gell og Coombs. 

(http://nfs.unipv.it/nfs/minf/dispense/immunology/lectures/files/hypersensitivities.html, sótt 15.apríl 2014 og yfirfært á 

íslensku)  

Týpa Miðlað af Dæmi um viðbrögð 
I IgE Ofnæmislost, fæðuofnæmi, exem, 

astmi, ofnæmiskvef 
II IgM, IgG Blóðflögufæð, blóðlýsa vegna 

blóðkornarofs 
III Mótefnafléttum Liðagigt, æðabólga 

IV T-frumum Snertiofnæmi, nikkelofnæmi 

 

 

1.1.2 IgE miðlað ofnæmissvar 

 IgE miðlað ofnæmissvar er það sem í daglegu tali er oftast kallað ofnæmi. IgE miðlað 

ofnæmissvar gerist í einstaklingum sem eftir úrsetningu við ákveðinn ofnæmisvaka hafa 

myndað ofnæmisvaka-sértæk IgE mótefni í ferli sem kallast næming. Næming felst í því að 

sýnifruma tekur upp ofnæmisvakann, virkjast og sýnir óreyndri T-frumu sem þá sérhæfist í 

Th2 frumu. Th2 fruman, ásamt ákveðnum efnamiðlum sem hún seytir, virkjar síðan B-frumur 

til að seyta IgE. Helstu efnamiðlar sem koma við sögu eru Interleukin 4, 5, 9 og 13, og gegna 

þessir efnamiðlar hlutverki bæði í sérhæfingu óreyndrar T-frumu í Th2 frumu og í virkjun B-

frumu til seytingar á IgE. IgE hefur ekki virkni eitt og sér í blóði heldur bindst það FcέRI 

viðtökum á mastfrumum og gerir þær þannig næmar fyrir þessum ákveðna ofnæmisvaka. 

Næst þegar viðkomandi einstaklingur verður útsettur fyrir ofnæmisvakanum þá bindst hann 

IgE á mastfrumunum og við það ræsast þær og losa histamín og önnur efni sem valda 

einkennum ofnæmis (Mynd 1).(6, 17) Næming er því framleiðsla á sértæku IgE fyrir 

ákveðnum ofnæmisvökum og hægt er að mæla magn sértæks IgE til að hjálpa til við 

greiningu ofnæmis.  

Hafa verður í huga að næming er ekki það sama og ofnæmi. Það er mögulegt fyrir 

einstakling að vera næmur fyrir jarðhnetum en geta samt borðað jarðhnetur án þess að fá 

ofnæmiseinkenni. Jarðhnetuofnæmi er þegar mælanlegt magn er til staðar af jarðhnetu-

sértæku-IgE (jarðhnetu-IgE) og einstaklingur fær ofnæmiseinkenni eftir inntöku jarðhneta.(9, 
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18) Þrjár breytur hafa sérstaklega áhrif á ofnæmi og magn ofnæmissvörunar, þ.e. magn 

ofnæmisvaka-sértæks IgE, leiðin sem ofnæmisvakinn kemst í snertingu við mastfrumurnar og 

magn ofnæmisvaka.(6)  

 IgE miðlað ofnæmissvar samanstendur af tveim fösum; bráðasvari (immediate 

response) og síðbúnu svari (late-phase response). Bráðasvörun kemur fram þegar 

ofnæmisvakinn bindst IgE á mastfrumu og við það losar mastfruman tilbúna efnamiðla úr 

granúlum sínum sem hefja bólgusvarið, ásamt því að draga að aðrar bólgufrumur. 

Bráðasvörun getur komið fram 5-10 mínútum eftir útsetningu við ofnæmisvaka og líður 

vanalega hjá eftir klukkutíma. Síðbúna svarið er miðlað af cytokínum og fituefnamiðlum 

framleiddum af mastfrumum ásamt neutrophilum, eosinophilum, basophilum og Th2 frumum 

sem kallaðar hafa verið á svæðið af efnamiðlum mastfruma. Síðbúna svarið kemur fram 2-4 

klst eftir bráðasvarið og er bólgan vanalega mest eftir 24 klst, og fer svo dvínandi.(6) 

 

 
 

Mynd 1 Einfölduð mynd af næmingarferli og ræsingu mastfruma eftir endurútsetningu við ofnæmisvaka 

(http://www.discoverymedicine.com/Kanao-

Otsu/files/2011/10/discovery_medicine_no_65_stephen_c_dreskin_figure_2.png.jhtml?id=2|attachment_6, sótt 15.apríl 2014 

og yfirfært á íslensku) 

 

 



 

 11 

1.1.3 Atopía 

 Atopía er erfðafræðileg tilhneiging einstaklings til að þróa með sér ofnæmissjúkdóma 

eins og ofnæmiskvef, astma, atopískt exem og fæðuofnæmi. Atopískir einstaklingar framleiða 

aukið magn af sértæku IgE og því líklegri til að mynda týpu I ofnæmissvar gegn 

ofnæmisvökum í umhverfinu. Innandaðir ofnæmisvakar og prótein í fæðu eru algengustu 

orsakavaldar ofnæmiseinkenna. Einkenni hefjast venjulega í æsku og er atopískt exem og 

fæðuofnæmi oftast fyrsta klíníska merkið um atopískan sjúkdóm, með auknum líkum í þróun 

á astma auk annarra ofnæmissjúkdóma með aldrinum. (19, 20)  

 

1.1.4 Ofnæmi eða óþægindi 

Algengt er að fólk finni fyrir einhverjum einkennum þegar það borðar ákveðinn mat, án 

þess þó að ónæmiskerfið komi við sögu. Í slíkum tilfellum er ekki rétt að tala um ofnæmi 

heldur er best að kalla það önnur óþægindi af völdum fæðu, og er fæðuóþol dæmi um slík 

óþægindi. Þessi óþægindi eru algengari en ofnæmi en í flestum tilfellum eru þau væg.(21)  

Fæðuóþol getur stafað af skorti eða vöntun á ákveðnum ensímum í 

meltingarfærunum eða annarsstaðar í líkamanum sem veldur því að ákveðin efni í matnum 

eru ekki brotin niður og valda einkennum sem minna á fæðuofnæmi. Sem dæmi þá er 

algengasta fæðuóþolið mjólkursykursóþol þar sem skortur er á ensíminu laktasa sem brýtur 

niður mjólkursykur og getur það valdið óþægindum í meltingarvegi. Fæðuóþol getur bæði 

verið ættgengt og áunnið. Munurinn á fæðuofnæmi og fæðuóþoli er m.a. að fæðuofnæmi 

kemur oftast skyndilega fram, lítið magn af fæðunni þarf til að koma af stað ofnæmissvari, 

hvert skipti sem fæðunnar er neytt kemur fram ofnæmissvar og svörunin getur verið 

lífshættuleg. Fæðuóþol, aftur á móti, kemur yfirleitt smám saman fram, gerist e.t.v. ef mikils 

magns fæðunnar er neytt og ef fæðunnar er neytt oft, og er fæðuóþol ekki lífshættulegt líkt og 

fæðuofnæmi þrátt fyrir að einkenni geti verið svipuð.(22) 

 

1.2 Jarðhnetuofnæmi 

Jarðhnetuofnæmi er í felstum tilfellum IgE miðlað ofnæmisviðbragð sem getur valdið 

alvarlegum og stundum lífshættulegum ofnæmisviðbrögðum í jarðhnetunæmum 

einstaklingum. Jarðhnetuofnæmi er ört vaxandi lýðheilsuvandamál þar sem að algengi þess 

virðist vera að aukast.(23, 24)  Ofnæmisviðbrögð gegn jarðhnetum eru merkileg að því leyti 

að þau eru algengari og alvarlegri en í öðru fæðuofnæmi, og ekki þarf mikið magn af 

ofnæmisvakanum til að valda ofnæmissvari. Fæðuofnæmi er algengast á fyrstu þrem árum 
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lífsins og eldist vanalega af flestum börnum, en jarðhnetuofnæmi, aftur á móti, eldist ekki af 

nema um 20% jarðhnetunæmra einstaklinga.(1, 25)  

 

1.2.1 Faraldsfræði  

Erfiðlega hefur reynst að meta nákvæmlega algengi fæðuofnæmis þar sem að þættir eins og 

skilgreining á ofnæmi, rannsóknarþýði, aðferðarfræði, landfræðilegur breytileiki, aldur, 

mataræði og aðrir þættir hafa áhrif á matið.(4) Nýlegar rannsóknir á algegni fæðuofnæmis 

sýna nokkurt misræmi og má það helst rekja til mismunandi rannsóknaraðferða.  

Gupta et al(26) gerði rafræna könnun sem send var á bandarísk heimili árin 2009-2010 þar 

sem foreldrar voru beðnir um að svara hvort börn þeirra hefðu verið greind með einhver 

ofnæmi (n=38.480), og útfrá því áætluðu þeir að 8% barna hefðu fæðuofnæmi, 2,4% hefðu 

ofnæmi fyrir fleiri en einni fæðutegund og að um 3% fengu alvarleg fæðuofnæmisviðbrögð. 

Liu et al(27) notuðu niðurstöður frá sértækum IgE blóðprófum sem framkvæmd höfðu verið á 

8203 bandarískum börnum á aldrinum eins til fimm ára árin 2005-2006 þar sem mælt var fyrir 

jarðhnetum, mjólk, eggjum og rækjum. Með því að styðjast við sögu ásamt niðurstöðum úr 

sértæku IgE blóðprófunum mátu þeir að 2,5% barnanna væru mögulega með klínískt 

fæðuofnæmi, og að jarðhnetuofnæmi væri algengasta fæðuofnæmið (1,3%). Í Ástralskri 

rannsókn frá 2011 voru framkvæmd húðpróf á 2848 eins árs börnum, og sýndu 21% þeirra 

næmi fyrir jarðhnetum, eggjahvítum, sesamfræjum, mjólk og/eða skelfisk. Hjá þeim sem voru 

með jákvætt húðpróf var framkvæmt fæðuþolpróf um munn sem sýndi algengi 

jarðhnetuofnæmis 3,0%; eggjahvítuofnæmis 8.9%; og sesamfræofnæmis 0.8% (ekki voru 

gerð fæðuþolpróf um munn fyrir mjólk eða skelfiski).(28) Bresk rannsókn frá 2010 sem 

rannsakaði jarðhnetuofnæmi í 933 átta ára börnum og innihélt fæðuþolpróf um munn, komst 

að þeirri niðurstöðu að algengi jarðhnetunæmis væri um 11% en jarðhnetuofnæmis um 2% 

við 8 ára aldur.(9)  

Þegar þessar rannsóknir eru teknar saman þá sýna þær fram á að fæðuofnæmi í börnum er 

allt að 8% og jarðhnetuofnæmi sé að nálgast 2%. 

Flest gögn benda til aukningar í algengi fæðuofnæmis, og þ.m.t. jarðhnetuofnæmis. Þegar 

bornar voru saman þrjár bandarískar símakannanir teknar á þrem mismunandi tímabilum, kom 

í ljós að algengi jarðhnetuofnæmis í börnum hafði aukist úr 0,4% í 1,4% frá 1997-2008.(5) 

Aðrar nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á allt að tvöfaldrar(29) til þrefaldrar(30) aukningar á 

greiningu jarðhnetuofnæmis síðustu tvo áratugi. Innlögnum á sjúkrahús hefur fjölgað gegnum 
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árin með aukningu á fæðuofnæmi og samkvæmt breskri rannsókn jókst sjúkrahúsinnlögn 

barna vegna fæðuofnæmis sjöfalt á árunum 1990-2004.(31) 

Þrátt fyrir takmarkanir í faraldsfræðirannsóknum og mismunandi aðferðarfræði, þá benda 

flest gögn til þess að algengi fæðuofnæmis og þá sérstaklega jarðhnetuofnæmis sé að aukast 

með aukinni sjúkdómsbyrgði.(32, 33) 

 

1.2.2 Einkenni  

Ein jarðhneta inniheldur um 200 mg af próteinum.(34) Hjá flestum einstaklingum með 

jarðhnetuofnæmi þarf minna en eina jarðhnetu til að einkenni komi fram, og hjá 

einstaklingum með alvarlegt jarðhnetuofnæmi þarf aðeins örlítið magn til að fá fram einkenni. 

(35) Einkenni geta verið allt frá því að vera vægur roði á húð til þess að valda ofnæmislosti 

sem er lífshættulegt ástand. Í flestum tilfellum jarðhnetuofnæmis koma einkenni fram innan 

nokkurra mínúta frá neyslu og geta verið einkenni frá húð, hjarta-og æðakerfi, meltingarvegi, 

kyn-og þvagfærum og/eða öndunarfærum, og geta varað í allt að 4 klst frá neyslu eða lengur 

ef það kemur síðbúið svar .(34, 36) Algengasta einkenni jarðhnetuofnæmis er þinur (urticaria) 

sem lýsa sér með bjúgbólgu, útbrotum og kláða í húð. Önnur einkenni geta verið ofsabjúgur 

(angioedema), versnun á atopísku exemi, ofnæmiskvef (allergic rhinitis) með nefrennsli, 

nefstíflur, hnerri og/eða kláði í nefi, augum, eyrum og/eða hálsi, astmi sem lýsir sér með 

mæði, önghljóðum (wheezing), hósta og þrengslum yfir brjóstkassa, og einkenni frá 

meltingarfærum eins og krampar, uppköst og niðurgangur.(6, 37) Um helmingur barna með 

jarðhnetuofnæmi fær einkenni þess í einu líffærakerfi, um 30% fá einkenni í tveim 

líffærakerfum, 10-15% í þrem líffærakerfum og 1% í fjórum líffærakerfum. Þau líffærakerfi 

sem oftast eiga í hlut eru skráð í töflu II.(12, 34)  

Ofnæmislost (anaphylaxis) er alvarlegt, mögulega lífshættulegt, kerfisbundið 

ofnæmisviðbragð sem byrjar skyndilega eftir útsetningu við mögulegan ofnæmisvaka. 

Einkennin breiðast hratt út og geta leitt til dauða á nokkrum mínútum. Síðbúið svar getur 

komið nokkrum klukkutímum síðar án þess að sjúklingar komist aftur í snertingu við 

ofnæmisvakann og því er mikilvægt að fylgjast vel með fólki sem fær ofnæmislost.(38-40) Til 

að bera kennsl á einstaklinga í mögulegu ofnæmislosti hafa þrjú klínísk skilmerki verið sett 

fram og þarf eitt af þessum skilmerkjum að vera fyrir hendi til ákveða hvort um sé að ræða 

ofnæmislost eða ekki.(38)  
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Skilmerki 1: Bráð einkenni frá húð, slímhúð eða bæði, og auk þess andnauð eða 

lækkaður blóðþrýstingur 

Skilmerki 2: Tvennt eða fleira af eftirfarandi fer saman: 

a) Einkenni frá húð/slímhúð 

b) Andnauð 

c) Lækkaður blóðþrýstingur 

d) Einkenni frá meltingarvegi 

Skilmerki 3: Bráð blóðþrýstingslækkun eftir útsetningu við þekktan ofnæmisvald 

a) >30% lækkun á systolu hjá börnum 

b) >30% lækkun á systolu hjá fullorðnum eða <90 mmHg 

Af skilmerkjum 1 og 2 má sjá að einkenni þurfa að koma fram í tveimur eða fleiri 

líffærakerfum til að ákvarða hvort svörunin teljist til ofnæmislosts eða ekki.(41) 

 

Tafla II Líffærakerfi sem oftast eiga í hlut í ofnæmissvörun gegn jarðhnetum 

Líffærakerfi Einkenni % sjúklinga 
Húð Þinur, roði, ofsabjúgur ~90 

Öndunarvegur 
Hvæsiöndun, sogöndun, hósti, 
mæði, öndunarþrengsli, nefstífla ~40 

Meltingarvegur 
Uppköst, niðurgangur, 
magakrampar ~25 

Hjarta- og æðakerfi 
Lágþrýsingur, hjartsláttatruflanir, 
hjartastopp <5 

 

 

1.2.3 Áhættuþættir  

 Allmargir áhættuþættir eru taldir hafa áhrif á ofnæmi eða næmi fyrir fæðu, og má þá 

helst nefna kyn,(27) kynþátt,(42) umhverfi,(43-45) erfðir,(45, 46) atopískt exem,(47) D-

vítamín skort,(48-52) offitu,(53) aukið hreinlæti (54, 55) og tímasetningu og útsetningarleið 

fæðu.(56, 57)  

 Helsti áhættuþáttur fyrir jarðhnetuofnæmi er fyrri saga um atopískan sjúkdóm, s.s. 

fæðuofnæmi, atopískt exem, astmi og/eða ofnæmiskvef, og eykur það líkurnar á 

jarðhnetuofnæmi um allt að 30%.(58-63) Annar stór áhættuþáttur er systkinasaga um 

jarðhnetuofnæmi, og eykur það líkurnar um allt að 7%.(46, 64)  
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1.3 Greining jarðhnetuofnæmis  

Greining á jarðhnetuofnæmi er oftast byggð á klínískri sögu, fylgt eftir með mælingu á 

jarðhnetu-IgE, sem fengin er með húðprófi eða sértækum IgE blóðprófum. En jákvæð mæling 

á jarðhnetu-IgE sýnir einungis fram á að næming sé til staðar.(65)  Til að geta greint 

fæðuofnæmi með vissu þarf að fylgjast með klínískum viðbrögðum eftir inntöku grunaðs 

ofnæmisvaka.(66, 67) Tvíblint fæðuþolpróf um munn með lyfleysu er því talinn 

gullstandardinn í greiningu fæðuofnæmis, en þau eru tímafrek, kostnaðarsöm og geta verið 

áhættusöm.(36, 68)  Því er möguleiki á að ofgreining sé á jarðhnetuofnæmi þar sem að 

einstaklingar sem mögulega eru einungis jarðhnetunæmir eru greindir með jarðhnetuofnæmi 

sem aðeins er byggt á mælingu á jarðhnetu-IgE. Mynd 2 sýnir skipurit um hvernig best sé að 

takast á við grun um jarðhnetuofnæmi.  

 

 
*Ákvörðunar punktar: Aldur einstaklings og magn jarðhnetu-IgE. 

 

Mynd 2 Skipurit hvernig best er að takast á við grun um jarðhnetuofnæmi 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3040366/figure/F1/, sótt 15.apríl 2014 og yfirfært á íslensku) 
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1.3.1 Pikk húðpróf 

Pikk húðpróf (húðpróf) er framkvæmt með því að setja dropa af lausn sem inniheldur 

ofnæmisvaka á húðina og síðan er nál stungið í gegnum lausnina og húðina. Ef sjúklingurinn 

er næmur þá mun ofnæmisvakinn bindast við sértækt IgE á yfirborði mastfruma sem leiðir til 

losunar á efnamiðlum, m.a. histamini, sem valda klæjandi bjúgbletti (wheal) og roða (flare). 

Prófið er jákvætt ef lengsta þvermál kláðablettsins er ≥3mm að stærð.(Mynd 3) Jákvætt og 

neikvætt kontról er einnig prófað. (69) Aukin stærð kláðabletts er tengt við auknar líkur á 

ofnæmi.(70, 71)  

Kostir húðprófs eru að það hefur lítið inngrip, er auðvelt í framkvæmd, ódýrt, niðurstöður 

eru tilbúnar eftir 15-20 mínútur og hægt er að mæla marga mismunandi ofnæmisvaka á sama 

tíma. Húðpróf hentar ekki fyrir einstaklinga með alvarlega húðsjúkdóma eða einstaklinga sem 

eru að taka andhistamín eða önnur lyf sem gætu truflað túlkun prófsins. (69) 

Húðpróf hafa almennt séð gott næmi og neikvætt forspárgildi, en ekki gott sértæki eða 

jákvætt forspárgildi.(34, 72, 73)  

 

 

 

 

Mynd 3 Framkvæmd húðprófs (http://www.webmd.com/allergies/skin-prick-allergy-test, sótt 15.apríl og yfirfært á íslensku) 
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1.3.2 Sértæk IgE blóðpróf 

ImmunoCAP FEIA er in vitro mæling á sértækum IgE mótefnum gegn ákveðnum 

ofnæmisvökum í sermi gerð á ImmunoCAP 250 tæki frá Phadia® (Thermo fisher, Uppsala, 

Svíþjóð). ImmunoCAP FEIA er flúrskinsmæling (fluoroenzyme immunoassay) þar sem 

ofnæmisvakinn er bundinn við óuppleysanlegt efni og sermi sjúklingsins svo blandað útí. Ef 

IgE með sértækni fyrir ofnæmisvakanum er til staðar í sermi viðkomandi á sér stað binding. 

Eftir að búið er að þvo burtu óbundin ósértæk-IgE er ensím-merktu anti-IgE bætt útí sem 

bindst IgE mótefnunum sem þegar eru bundin ofnæmisvakanum. Óbundnu ensím-merktu 

mótefnin eru svo þvegin í burtu. Þá er hvarfefni bætt útí sem hvarfast við ensímið sem er tengt 

mótefninu sem er tengt IgE, og veldur hvarfið flúrljómun. Eftir að hvarfið hefur verið stöðvað 

er flúrljómunin, sem nú er í réttu hlutfalli við magn IgE mótefna bundnum ofnæmisvakanum, 

svo mæld með ljósgleypni (mynd 4). Mælingin telst jákvæð og einstaklingur jarðhnetunæmur 

ef mæligildi IgE er ≥0,35 kUA/l. Einnig er svörunin gefin upp í ImmunoCAP flokkum (tafla 

III). Aukinn styrkur IgE er tengt við auknar líkur á ofnæmi. Líkt og húðprófin, þá er 

ImmunoCAP mæling á jarðhnetu-IgE almennt með gott næmi og neikvætt forspárgildi, en 

ekki gott sértæki eða jákvætt forspárgildi.(70, 74, 75) 

          

 

           
 

Mynd 4 ImmunoCAP FEIA aðferð: 1) Ofnæmisvaka-sértækt-IgE bindst ofnæmisvakanum 2) Ensím-merkt anti-IgE bindst 

sértæku-IgE sem bundið er ofnæmisvakanum 3) Hvarfefni bætt útí 4) Eftir að hvarfið hefur verið stöðvað er flúrljómun mæld 
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Tafla III Viðimðunargildi sértærka IgE blóðprófa, túlkun og ImmunoCAP flokkar 

 

IgE (KUA/l) Flokkur Túlkun 

<0.35 0 Neikvætt 
0.35-0.69 1 Vægt jákvætt 
0.70-3.49 2 Jákvætt 
3.50-17.49 3 Sterkt jákvætt 
17.50-49.99 4 Mjög sterkt jákvætt 
50.00-100.00 5 Mjög sterkt jákvætt 
>100.00 6 Mjög sterkt jákvætt 

 

 

1.3.3 Fæðuþolpróf um munn 

Tvíblint fæðuþolpróf um munn með lyfleysu er talinn gullstandardinn í greiningu 

fæðuofnæmis. Fæðuþolprófin geta verið bæði opin, einblind og tvíblind. Fæðuþolpróf eru 

m.a. framkvæmd ef klínísk saga bendir ekki til ofnæmis en mælingar á IgE eru jákvæðar, 

þegar klínísk saga bendir til ofnæmis en mælingar á IgE eru neikvæðar, eða til að meta hvort 

sjúklingur hefur mögulega vaxið upp úr greindu fæðuofnæmi. (34) Fæðuþolpróf ganga út á 

það að gefa sjúklingi stigvaxandi magn af grunuðum ofnæmisvaldi um munn með 15 til 30 

mínútna bili á milli skammta, þar sem fylgst er með hvort sjúklingur fái einhver einkenni 

ofnæmissvars. Jákvætt próf er þegar einkenni koma fram og er prófinu hætt um leið og það 

gerist og gerðar viðkomandi ráðstafanir eftir alvarleika ofnæmissvars. Ef engin einkenni koma 

fram þá er haldið áfram með þolprófið þar til matarskammtarnir eru búnir. Prófið er sagt vera 

neikvætt ef engin ofnæmiseinkenni koma fram eftir að prófinu er lokið og er því hægt að 

útiloka ofnæmi gegn þessari ákveðnu fæðutegund.(76)   

Þrátt fyrir að fæðuþolpróf um munn sé besta greiningaraðferðin fyrir fæðuofnæmi þá er hún 

án efa óþægileg fyrir sjúklinginn og mögulega lífshættuleg fyrir mjög næma einstaklinga sem 

geta farið í ofnæmislost. Fæðuþolpróf á því eingöngu að framkvæma á sjúkrahúsum, eða í 

nánd við nauðsynlegan bráðabúnað og lyf, og með umsjón læknis með sérþekkingu á slíkum 

prófum. Þetta gerir þau bæði tímafrek og kostnaðarsöm(2, 34). Því er mikilvægt að velja rétt 

þá einstaklinga sem hagnast geta á því að fara í prófin.  

Líkt og áður hefur komið fram þá eru húðpróf og ImmunoCAP mælingar með gott næmi og 

því góðar til að finna þá einstaklinga sem ekki eru með ofnæmi og þurfa því ekki að fara í 

fæðuþolpróf. Aftur á móti eru þær ekki mjög sértækar og því ekki góðar til að greina þá sem 
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líklegir eru til að sýna ofnæmissvörun. Fundin hafa verið ákveðin þröskulds viðmiðunargildi 

fyrir húðpróf og ImmunoCAP með 95% jákvætt forspársgildi til að draga úr þörf fyrir 

fæðuþolpróf (húðpróf ≥8mm, ImmunoCAP ≥15 kUA/l).(70, 77, 78) En um helmingur þeirra 

sem eru sannanlega með jarðhnetuofnæmi eru með jarðhnetu-IgE mæligildi fyrir neðan þessi 

þröskuldsgildi.(79) Próf sem greina betur þá sem eru líklegri og þá sem eru ólíklegri til þess 

að sýna ofnæmisviðbrögð eftir inntöku jarðhneta væru því mjög gagnleg.  

 

1.3.4 Mæling á ofnæmisvökum í jarðhnetu 

Nýlega er farið að mæla sérstaklega IgE gegn ákveðnum ofnæmisvökum í 

jarðhnetunni í stað þess að mæla einungis IgE gegn heildar próteinum jarðhnetunnar. Ástæðan 

fyrir því að sértæku IgE prófin sem notuð eru í dag greina ekki nógu vel á milli einstaklinga 

með jarðhnetunæmi án ofnæmisviðbragða og þeirra sem hafa sannanlega jarðhnetuofnæmi, er 

mögulega vegna þess að þau eru byggð á óhreinsuðum náttúrulegum jarðhnetu lausnum sem 

innihalda bæði ofnæmisvaldandi sameindir sem og sameindir sem ekki valda ofnæmi.(80) 

Einnig er möguleiki á að sumar af þessum sameindum hafi krossvirkni við frjókorn eða aðra 

ofnæmisvaka, sem undirstrikar enn frekar að jarðhnetunæming er ekki það sama og 

jarðhnetuofnæmi.(81, 82)  

 Jarðhnetan, líkt og flestur annar matur, er mynduð úr mörgum próteinum. 

Ofnæmissvörun getur verið misalvarleg og ræðst m.a. af því gegn hvaða próteini í 

jarðhnetunni hún beinist.(83) Þau prótein sem valda ofnæmi í jarðhnetum eru kölluð Ara h og 

búið er að einangra og greina sameindafræðilega 11 Ara h prótein (Tafla IV). Ara h 1, 2 og 3 

eru frægeymslu prótein og eru talin vera mikilvægustu ofnæmisvakarnir í jarðhnetum (major 

allergens) þar sem að sterk tengsl eru á milli næmi gagnvart þeim og auknum líkum á 

kerfisbundinni ofnæmissvörun. (84, 85) Sýnt hefur verið fram á að Ara h 2 er 

langmikilvægasti ofnæmisvísirinn til greininar á jarðhnetuofnæmi, og er sá vísir sem hvað 

mest er tengdur við alvarleg ofnæmisviðbrögð.(9, 86, 87) Ara h 4 er ísóform af Ara h 3 og 

Ara h 6 er með sambærilega byggingu og Ara h 2.(70) Ara h 8 er PR-10 (pathogenesis-

related-10) prótein og tengist lítilli áhættu á kerfisbundinni ofnæmissvörun og miðlungs 

áhættu á vægum, staðbundnum einkennum.(88)  Ara h 8 er með sambærilega byggingu og Bet 

v 1 sem er mikilvægur ofnæmisvaki í birki, og útskýrir mögulega jarðhnetunæmi í 

einstaklingum með birkiofnæmi.(84, 89) Ara h 5 og 9 eru einnig tengd við krossvirkni milli 

ýmsa frjókorna og matvæla úr plönturíkinu, s.s. grasi og ferskju.(90, 91) 
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 Rannsóknir hafa sýnt fram á að af þeim einstaklingum sem mældir eru með næmi fyrir 

Ara h 2 (≥0.35 kUA/l), greina um 80% frá klínískum einkennum eftir inntöku jarðhneta. Af 

þeim einstaklingum sem mældir eru með næmi fyrir Ara h 2 ásamt næmi fyrir Ara h 1 og/eða 

3, greina yfir 95% frá klínískum einkennum eftir inntöku jarðhneta, og helmingur þeirra 

greinir frá öndunarfæraeinkennum(70) Af þeim einstaklingum sem mældir eru næmir fyrir 

Ara h 8 (≥0.35 kUA/l) en ekki Ara h 1, 2 eða 3, greina tæp 20% frá klínískum einkennum eftir 

inntöku jarðhneta og í langflestum tilvikum eru einkennin væg.(88) Einnig hafa nýlegar 

rannsóknir sýnt fram á að einstaklingar sem einungis eru Ara h 8 næmir, en ekki næmir fyrir 

Ara h 1,2 eða 3, séu mjög ólíklegir til að sýna ofnæmisviðbrögð eftir inntöku jarðhneta og er 

þessum einstaklingum því óhætt að borða jarðhnetur.(88, 91) Sýnt hefur verið fram á tengsl á 

milli birkiofnæmis og ofnæmiseinkenna í munnholi hjá Ara h 8 næmum einstaklingum þegar 

þeir borða jarðhnetur.(89, 92) 

 

Tafla IV Ofnæmisvekjandi prótein í jarðhnetu 

 

Ofnæmisvekjandi 
prótein 

Prótein fjölskylda Klínískt mikilvægi 

Ara h 1 Vicilin (7S globulin) Tengt við 
ofnæmisviðbrögð 

Ara h 2 Conglutin (2S albumin) Mestu tengslin við 
ofnæmisviðbrögð 

Ara h 3 Glycinin (11S globulin) Tengt við 
ofnæmisviðbrögð 

Ara h 4 Glycinin (11S globulin) Ara h 3 homólog-tengt við 
ofnæmisviðbrögð 

Ara h 5 Profilin (PR-10) Tengt við krossvörun við 
frjókorn 

Ara h 6 Conglutin (2S albumin) Ara h 2 hómolog-tengt við 
ofnæmisviðbrögð 

Ara h 7 Conglutin (2S albumin) Ekki tengt við 
ofnæmisviðbrögð 

Ara h 8 PR-10  Tengt við krossvörun við 
frjókorn 

Ara h 9 ósértækt 
fituflutningsprótein 

Tengt mikilli krossvörun 
og ofnæmisviðbrögðum 

Ara h 10,11 Oleosin Möguleg tenging við 
ofnæmisviðbrögð 
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Mæling á Ara h-sértæku-IgE (Ara h-IgE) er því mikilvæg nálgun til greiningar á 

jarðhnetuofnæmi, sem virðist geta hjálpað til við að greina milli einstaklinga með 

jarðhnetunæmi án klínískra einkenna og einstaklinga með jarðhentuofnæmi með betra næmi 

og sértæki en húðprófin og ImmunoCAP mælingarnar gegn jarðhnetu-IgE. En þar sem 

mælingar á Ara h próteinum er tiltölulega nýleg nálgun er þörf á frekari rannsóknum.  
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2. Markmið 

Þessi rannsókn gefur okkur einhverja hugmynd um umfang jarðhnetuofnæmis á Íslandi, en 

helsta markmið rannsóknarinnar var að meta hve stórt hlutfall þeirra sem mældust jákvæðir 

fyrir jarðhnetu-IgE en neikvæðir fyrir Ara h 2-IgE eru jákvæðir fyrir Ara h 8-IgE sem gæti 

þýtt saklausa næmingu. 

Að mæla IgE gegn Ara h próteinunum er tiltölulega nýleg mæling og það er mikilvægt 

fyrir okkur að meta hvort verið er að nota þessar mælingar á réttan máta, þ.e.a.s á rétta 

sjúklinga og í réttum tengslum við fæðuþolprófin. 
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3. Efniviður og aðferðir 

Framkvæmd sértækra-jarðhnetu-IgE blóðprófa fór fram á Ónæmisfræðideild 

Landspítalans á tímabilinu 01.11.11-27.03.2014. Prófin voru framkvæmd til að meta hvort 

jarðhnetunæmi væri til staðar eða ekki og gegn hvaða ofnæmisvökum jarðhnetunæmið 

beindist. Vinnureglan á ónæmisfræðideild Landspítalans í dag er sú að ef jarðhnetumælingin 

er jákvæð er boðið upp á Ara h 2 mælingu sem viðkomandi læknir þarf að ákveða hvort gera 

á. Ef Ara h 2 mælingin er neikvæð eru ekki frekari mælingar gerðar en ef Ara h 2  mælingin 

er jákvæð er yfirleitt mælt bæði Ara h 1 og 3.  

 

3.1 Rannsóknarþýði 

Rannsóknin var afturskyggn og náði til þeirra blóðsýna sem send voru til mælingar á 

jarðhnetu-IgE á Ónæmisfræðideild Landspítalans á tímabilinu 01.11.11- 01.12.13 og tók til 

þeirra einstaklinga sem voru með jákvætt jarðhnetu-IgE en neikvætt Ara h 2-IgE. Hjá þessum 

einstaklingum var svo mælt IgE gegn Ara h 8 á immunoCAP 250 tæki (Phadia, Uppsölum, 

Svíþjóð) 27. mars 2014. 

 

3.2 Söfnun og skráning gagna 

 Klínískar upplýsingar tengdar jarðhnetuofnæmi voru fengnar úr sjúkraskrám. Ef engar 

upplýsingar um ofnæmi var að finna í Sögukerfi Landspítalans var haft samband við 

ofnæmislækni viðkomandi einstaklings. Alls voru 57 breytur skráðar í tölvuforritið Excel. 

Þær breytur sem voru skráðar voru kyn, aldur við mælingu á jarðhnetu-IgE, búseta, einkenni 

ofnæmissvarana, saga um atopíu, fjölskyldusaga um atopíu eða önnur ofnæmi, og niðurstöður 

húðprófa, ImmunoCAP blóðprófa og þolprófa. 

 

3.3 Tölfræðileg úrvinnsla, töflur og gröf 

Tölfræðiforritið R var notað til að skoða tengsl milli einkenna, sögu um atopíu, 

fjölskyldusögu og niðurstöðu ofnæmisprófa. Notast var við fisher-og wilcoxpróf ásamt 

fervikagreiningu (ANOVA) fyrir mat á marktækni. Tölfræðilegar niðurstöður töldust 

marktækar ef p-gildi var minna en 0,05. 

Töflur og gröf voru gerð  í Word, Excel og R.  
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3.4 Tilskilin leyfi 

 Leyfi fyrir rannsókninni voru fengin frá Siðanefnd Landspítala (5/2014), 

Vísindasiðanefnd (VSN-14-061), Persónuvernd (Tilvísun 2013111365hgk/-),   

framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala og Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri.  
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4. Niðurstöður 

 

4.1 Blóðsýni  

2939 blóðsýni komu á Ónæmisfræðideild Landspítalans til mælingar á jarðhnetu-IgE á 

tímabilinu 1.nóvember 2011 til 1.desember 2013. Af 2939 sýnum voru 312 sýni með jákvætt 

jarðhnetu-IgE eða 10,6%.  Af þessum 312 sýnum voru 179 sýni sett í Ara h 2-IgE mælingu 

eða 57,4%. Meðalmæligildi úr ImmunoCAP fyrir jarðhnetu-IgE hjá þeim sem fóru í Ara h 2-

IgE mælingu var 19,3 kUA/l (staðalfrávik 32,4 kUA/l) og miðgildi 3,27 kUA/l. Meðalmæligildi 

úr ImmunoCAP fyrir jarðhnetu-IgE hjá þeim sem fóru ekki í Ara h 2-IgE mælingu var 13,3 

kUA/l (staðalfrávik 25,3 kUA/l) og miðgildi 2,18 kUA/l. Framkvæmd var fervikagreining og 

var ekki marktækur munur á mæligildum fyrir jarðhnetu-IgE og hvort sýni voru sett í Ara h 2-

IgE mælingu (p=0,077). Af þeim 179 sýnum sem gerðar voru  Ara h 2-IgE mælingar á voru 

86 sýni neikvæð eða 48% (Mynd 4). Meðalmæligildi úr ImmunoCAP fyrir jarðhnetu-IgE hjá 

þeim sem voru með jákvætt Ara h 2-IgE var 34,6 kUA/l (staðalfrávik 39,1 kUA/l) og miðgildi 

14,1 kUA/l. Meðalmæligildi úr ImmunoCAP fyrir jarðhnetu-IgE hjá þeim sem mældust Ara h 

2-IgE neikvæðir var 2,7 kUA/l (staðalfrávik 3,5 kUA/l) og miðgildi 1,6 kUA/l. Framkvæmt var 

fervikagreining og var marktækur munur á mæligildum fyrir jarðhnetu-IgE og hvort 

einstaklingar mældust Ara h 2-IgE jákvæðir eða neikvæðir (p=2.602e-12). 

 

          

 

Mynd 4. Blóðsýni: 1) 2939 sýni voru send til jarðhnetu-IgE mælingar og voru 312 sýni jákvæð og 2627 sýni neikvæð 2)179 

sýni af 312 jarðhnetu-IgE jákvæðum sýnum voru sett í Ara h 2 mælingu  3) Af 179 jarðhnetu-IgE jákvæðum sýnum sem gerð 

voru Ara h 2-IgE mælingar á voru 93 sýni jákvæð og 86 sýni neikvæð 
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4.2 Bakgrunnur rannsóknarþýðis 

 

Er teknar voru út endurteknar mælingar á sama einstaklingi þá var 81 einstaklingur með 

jákvætt jarðhnetu-IgE en neikvætt Ara h 2-IgE á tímabilinu 1.nóvember 2011 til 1.desember 

2013. Til voru sýni fyrir 76 einstaklinga af þessum 81 og var Ara h 8-IgE mælt hjá þeim.  

 

4.2.1 Kyn, búseta og aldur rannsóknarþýðis 

 

Af 76 einstaklingum voru karlar í töluverðum meirihluta eða 49 karlar (64%) á móti 27 

konum (36%) eins og sést á mynd 5. 

 

 
Mynd 5. Kynjahlutfall þýðis 

 

Á mynd 6 má sjá búsetu þýðisins og bjuggu flestir á höfuðborgarsvæðinu eða 54 

einstaklingar (71,1%), næstflestir bjuggu í þéttbýli utan höfuðborgarsvæðis eða 21 

einstaklingur (27,6%) og aðeins einn einstaklingur átti heima á dreifbýli (1,3%). 

 

 
Mynd 6. Búseta þýðis 



 

 27 

Aldursdreifing við framkvæmd ImmunoCAP prófs fyrir jarðhnetu-IgE sést á mynd 7 og 

var meðalaldur 13,8 ár (staðalfrávik 13,4 ár) og miðgildi 11,1 ár. Yngsti einstaklingurinn var 

8 mánaða og sá elsti var 67 ára. 

 
Mynd 7. Aldursdreifing þýðis: til vinstri er aldursdreifingin sýnd með stuðlariti (meðalaldur 13,8 ár) og til hægri er 

aldursdreifingin sýnd með kassariti (miðgildi 11,1 ár) 

 

Mynd 8 sýnir meðalaldur rannsóknarþýðis m.t.t. kyns. Meðalaldur karla var 11,1 ár 

(staðalfrávik 10,2 ár) og miðgildi 9,0 ár. Meðalaldur kvenna var 18,6 ár (staðalfrávik 17,0 ár) 

og miðgildi 15,8 ár. Framkvæmt var wilcox-próf og var marktækur munur milli aldurs karla 

og  aldurs kvenna (p=0,04407). 

 

 
Mynd 8. Aldurs rannsóknarþýðis m.t.t. kyns 
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4.2.2 Niðurstöður rannsóknarþýðis úr ImmunoCAP,  húðprófum og fæðuþolprófum 

 

Meðalmæligildi úr ImmunoCAP fyrir jarðhnetu-IgE hjá þýðinu var 2,86 kUA/l 

(staðalfrávik 3,6 kUA/l) og miðgildi 1,6 kUA/l. Á mynd 9 má sjá í hvaða ImmunoCAP flokk 

fyrir jarðhnetu-IgE þýðið mældist í, en rúmur helmingurinn mældist í flokki 2 eða 41 

einstaklingur (53,9%), næstflestir mældust í flokki 3 eða 17 einstaklingar (22,3%), þar á eftir 

kom flokkur 1 eða 16 einstaklingar (21,0%), og 2 einstaklingar (2,6%) mældust í flokki 4. 

Enginn einstaklingur mældist í flokkum 5 eða 6.   

 

 
Mynd 9. ImmunoCAP flokkar sem þýðið mældist í 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 29 

Á mynd 10 má sjá aldursdreifingu þýðis m.t.t. ImmunoCAP flokks fyrir jarðhnetu-IgE. 

Fervikagreining var framkvæmd og var ekki marktækur munur á aldri á milli flokka 

(p=0,685). 

 
Mynd 10. Aldursdreifing m.t.t. ImmunoCAP flokks sem þýðið mældist í 

 

Á mynd 11 má sjá í hvaða ImmunoCAP flokk fyrir jarðhnetu-IgE þýðið mældist m.t.t. 

kyns.  Framkvæmt var fisherpróf og var ekki marktækur munur á kyni á milli flokka 

(p=0,901). 

 

 
Mynd 11. ImmunoCAP flokkar sem þýðið mældist í m.t.t. kyns 
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Niðurstöður úr fæðuhúðprófum þýðis má sjá í töflu V. Helstu fæðutegundir sem gerð voru 

húðpróf fyrir voru mjólk, egg, þorskur, jarðhnetur, soja, hveiti, herslihnetur, grænar baunir, 

rækjur, möndlur og sesamfræ. 80,3% þýðisins fór í húðpróf fyrir jarðhnetum eða 61 af 76 

einstaklingum og var 51 einstaklingur með jákvætt húðpróf eða 83,6%.  

 

Tafla V. Niðurstöður úr fæðuhúðprófum þýðis 

 

 

Niðurstöður úr frjókorna-og dýrahúðprófum má sjá í töflu VI. Helstu frjókorn sem gerð 

voru húðpróf fyrir voru birki, túnvíngull, túnsúra og túnfífill. Af þeim sem fóru í húðpróf fyrir 

birki og túnvíngli voru 69,7% jákvæðir fyrir birki og 76,3% jákvæðir fyrir túnvíngli. Af þeim 

sem fóru í húðpróf fyrir túnsúru og túnfífli var um helmingurinn með jákvætt húðpróf. Helstu 

dýr sem gerð voru húðpróf fyrir voru hestur, köttur og hundur. Algengast var að hafa jákvætt 

húðpróf fyrir hundi og voru um 60% þeirra sem fór í húðpróf fyrir hundi með jákvætt próf. Af 

þeim sem fóru í húðpróf fyrir hesti og ketti voru um helmingur með jákvæð próf. 

 

Tafla VI. Niðurstöður úr frjókorna-og dýrahúðprófum þýðis 

 

 

Aðeins 5 einstaklingar af 76 fóru í fæðuþolpróf um munn fyrir jarðhnetum og voru öll 

prófin neikvæð nema eitt. ImmunoCAP mæligildi þeirra sem fóru í þolpróf voru á bilinu 0,38-

3,73 kUA/l og var sá sem mældist jákvætt með lægsta gildið. Í jákvæða þolprófinu fann 

einstaklingurinn fyrir kláða í munni eftir fjóra skammta og stuttu síðar fékk hann þinu og 

exembletti í andlitið. 
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4.2.3 Niðurstöður rannsóknarþýðis varðandi atopíu, frjókorna-og dýraofnæmi og önnur 

ofnæmi 

 

Niðurstöður varðandi sögu um atopíu í þýðinu ásamt því hvort einstaklingar voru með 

fjölskyldusögu um atopíu, og hvort einstaklingar væru með sögu um frjókornaofnæmi, 

dýraofnæmi eða önnur ofnæmi (önnur ofnæmi en fæðu-, frjókorna- og dýraofnæmi, s.s. lyfja-

og efnaofnæmi) má sjá í töflu VII. Upplýsingar um sögu um atopíu, frjókornaofnæmi, 

dýraofnæmi og önnur ofnæmi vantaði hjá 3 einstaklingum af 76. Af 73 einstaklingum voru 42 

með sögu um atopískt exem eða 57,5%, 36 voru með sögu um astma eða 49,3%, 41 

einstaklingur var með sögu um ofnæmiskvef eða 65,2% og voru 60 einstaklingar með sögu 

um fæðuofnæmi annað en jarðhnetuofnæmi eða 82,2%. Upplýsingar um fjölskyldusögu var 

að finna hjá 45 einstaklingum af 76, og var 41 einstaklingur með jákvæða fjölskyldusögu eða 

91,1%. Alls voru 69 af 73 einstaklingum með einhverja sögu um atopíu, hvort sem það var 

atopískt exem, astmi, ofnæmiskvef eða annað fæðuofnæmi, eða 94,5%. Af 73 einstaklingum 

voru 35 einstaklingar með jákvæða sögu um frjókornaofnæmi eða 47,9%, 25 einstaklingar 

með jákvæða sögu um dýraofnæmi eða 34,2% og 12 einstaklingar með jákvæða sögu um 

önnur ofnæmi eða 16,4%. 

 

Tafla VII. Niðurstöður þýðis varðandi sögu um atopíu, fjölskyldusögu um atopíu, sögu um frjókornaofnæmi, dýraofnæmi 

og önnur ofnæmi. 
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4.3. Niðurstöður úr Ara h 8-IgE mælingu 

 

Af 76 einstaklingum voru 11 eða 14,5% jákvæðir í Ara h 8-IgE mælingu, og 65 

einstaklingar eða 85,5% voru neikvæðir í Ara h 8-IgE mælingunni (mynd 12). 

 

 
Mynd 12. Niðurstöður úr Ara h 8-IgE mælingu 

 

4.3.1 Aldur, kyn og búseta Ara h 8-IgE jákvæðra og neikvæðra einstaklinga 

 

Mynd 13 sýnir aldur Ara h 8-IgE jákvæðra og Ara h 8-IgE neikvæðra. Meðalaldur þeirra 

sem voru með jákvætt Ara h 8-IgE próf var 21,6 ár (staðalfrávik 10,5 ár) og miðgildi 15,8 ár. 

Meðalaldur þeirra sem voru með neikvætt Ara h 8-IgE próf var 12,4 ár (staðalfrávik 13,5 ár) 

og miðgildi 7,7 ár. 

 
Mynd 13. Aldursdreifing: til vinstri sést aldur Ara h 8-IgE jákvæðra og til hægri sést aldur Ara h 8-IgE neikvæðra 
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Á mynd 14 sést aldur Ara h 8-IgE jákvæðra og Ara h 8-IgE neikvæðra borinn saman. 

Framkvæmt var wilcoxpróf og var marktækur munur á meðalaldri þeirra sem mældust Ara h 

8-IgE jákvæðir og þeirra sem mældust Ara h 8-IgE neikvæðir (p=0,005). 

 
Mynd 14. Aldur Ara h 8-IgE jákvæðra borinn saman við aldur Ara h 8-IgE neikvæðra 

 

Á mynd 15 er búið að skipta kynjunum niður m.t.t. niðurstaða úr Ara h 8-IgE mælingu. Af 

49 körlum voru 5 með jákvætt Ara h 8-IgE eða 10,2%. Af 27 konum voru 6 með jákvætt Ara 

h 8-IgE eða 22,2%. Framkvæmt var fisherpróf og var ekki marktækur munur á milli kynja 

(p=0,183) 

 
Mynd 15. Niðurstöður úr Ara h 8-IgE mælingu m.t.t. kyns 

 

Framkvæmt var Fisher próf og ekki var marktækur munur á búsetu milli Ara h 8-IgE 

jákvæðra og neikvæðra einstaklinga. (p=0,287) 
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4.3.2. ImmunoCAP og húðpróf Ara h 8-IgE jákvæðra og neikvæðra einstaklinga 

 

Á mynd 16 má sjá mæligildi úr ImmunoCAP fyrir jarðhnetu-IgE hjá Ara h 8-IgE 

jákvæðum borið saman við mæligildið hjá Ara h 8-IgE neikvæðum. Meðalmæligildi úr 

ImmunoCAP fyrir jarðhnetu-IgE hjá Ara h 8-IgE jákvæða hópnum var 5,3 kUA/l (staðalfrávik 

5,0 kUA/l) og miðgildið 3,77 kUA/l. Meðalmæligildið í Ara h 8-IgE neikvæða hópnum var 2,5 

kUA/l (staðalfrávik 3,2 kUA/l) og miðgildi 1,5 kUA/l. Framkvæmd var fervikagreining og var 

marktækur munur milli Ara h 8-IgE jákvæða hópsins og neikvæða hópsins hvað varðar 

niðurstöðu úr ImmunoCAP (p=0,017) 

 
Mynd 16. ImmunoCAP flokkar Ara h 8-IgE jákvæðra borið saman við immnoCAP flokka Ara h 8-IgE neikvæðra 

 

Á mynd 17 má sjá í hvaða ImmunoCAP flokka fyrir jarðhnetu-IgE Ara h 8-IgE jákvæðir 

einstaklingar mældust. Af þeim sem mældust Ara h 8-IgE jákvæðir (N=11) mældist rúmlega 

helmingur í flokki 3 eða 6 einstaklingar (54,5%), næstflestir mældust í flokki 2 eða 3 

einstaklingar (27,3%) og jafnmargir einstaklingar mældust í flokki 1 og 4 eða 1 einstaklingur í 

hvorum (9,1%). Enginn einstaklingur mældist í flokkum 5 eða 6. Fervikagreining var 

framkvæmt og var ekki marktækur munur á aldri á milli flokkanna (p=0,917). Einnig var 

framkvæmt fisherpróf og ekki var marktækur munur á kyni á milli flokanna (p=1). 
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Mynd 17. ImmunoCAP flokkar fyrir jarðhnetu-IgE hjá Ara h 8-IgE jákvæðum 

 

Á mynd 18 má sjá í hvaða immunoCAP flokka fyrir jarðhnetu-IgE Ara h 8-IgE neikvæðir 

einstaklingar mældust í. Af þeim sem mældust Ara h 8-IgE neikvæðir mældust flestir í flokki 

2 eða 38 einstaklingar (58,5%), næstflestir mældust í flokki 1 eða 15 einstaklingar (23,1%), 

11 einstaklingar mældust í flokki 3 (16,9%) og 1 einstaklingur mældist í flokki 4 (1,5%). 

Enginn einstaklingur mældist í flokkum 5 eða 6. Fervikagreining var framkvæmd og var ekki 

marktækur munur á aldri og í hvaða flokk einstaklingar mældust (p=0,228). Einnig var 

framkvæmt fisherpróf og ekki var marktækur munur á kynjum á milli flokkanna (p=0,912). 

 

 
Mynd 18. ImmunoCAP flokkar fyrir jarðhnetu-IgE hjá Ara h 8-IgE neikvæðum 

 

Framkvæmt var fisherpróf og var marktækur munur milli niðurstöðu úr Ara h 8-IgE og í 

hvaða ImmunoCAP flokk einstaklingar mældust (p=0,015). 
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Töflur VIII og IX sýna niðurstöður úr fæðuhúðprófi hjá Ara h 8-IgE jákvæðum og 

neikvæðum. Framkvæmd voru Fisherpróf og var enginn marktækur munur á milli hópanna.  

 

Tafla VIII. Niðurstöður úr fæðuhúðprófum hjá Ara h 8-IgE jákvæðum 

 
 

Tafla IX. Niðurstöður úr fæðuhúðprófum hjá Ara h 8-IgE neikvæðum 

 

 

Töflur X og XI sýna niðurstöður úr frjókorna-og dýrahúðprófum Ara h 8-IgE jákvæðra og  

neikvæðra. Framkvæmd voru Fisherpróf og var enginn marktækur munur á milli hópanna.  

 

Tafla X. Niðurstöður úr frjókorna-og dýrahúðprófum hjá Ara h 8-IgE jákvæðum 

 
 

Tafla XI. Niðurstöður úr frjókorna-og dýrahúðprófum hjá Ara h 8-IgE neikvæðum 
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4.3.3 Atopía, frjókorna-og dýraofnæmi og önnur  ofnæmi Ara h 8-IgE jákvæðra og 

neikvæðra einstaklinga 

 

Tafla XII sýnir niðurstöður varðandi sögu um atopíu, fjölskyldusögu um atopíu og sögu 

um frjókornaofnæmi, dýraofnæmi og önnur ofnæmi hjá Ara h 8-IgE jákvæðum og Ara h 8-

IgE neikvæðum. Allir Ara h 8-IgE jákvæðir voru með sögu um ofnæmiskvef en aðeins 48,4% 

Ara h 8-IgE neikvæðra voru með sögu um ofnæmiskvef. Framkvæmt var fisherpróf og var 

marktækur munur á milli hópanna hvað varðaði ofnæmiskvef (p=0,003). Allir Ara h 8-IgE 

jákvæðir voru með sögu um frjókornaofnæmi en aðeins 38,7% Ara h 8-IgE neikvæðra. 

Framkvæmt var fisherpróf og var marktækur munur á milli hópanna hvað varðaði 

frjókornaofnæmi (p=0,0002). 

 

Tafla XII. Niðurstöður varðandi sögu um atopíu, frjókorna-og dýraofnæmi og önnur  ofnæmi hjá   Ara h 8-IgE 

jákvæðum borið saman við Ara h 8-IgE neikvæða 
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5. Umræður 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru að á 25 mánuðum greindust 312 einstaklingar 

með jarðhnetunæmi með ImmunoCAP FEIA aðferð á Ónæmisfræðideild Landspítalans. 

Aðeins var rétt rúmur helmingurinn af þessum sýnum sett í frekari mælingar fyrir Ara h 2, 

aðalofnæmisvaka jarðhneta, og  af þeim voru 86 sýni eða 48% sýnanna Ara h 2-IgE 

neikvæð sem gæti bent til að þessir einstaklingar geti borðað jarðhnetur. Er teknar voru í 

burtu endurteknar mælingar á sama eintaklingi þá var 81 einstaklingur Ara h 2-IgE 

neikvæður en aðeins voru til sýni fyrir 76 einstaklinga og voru þeir mældir fyrir 

jarðhnetupróteininu Ara h 8 sem þekkt er fyrir krosssvörun við birki. Um 15% 

einstaklinganna reyndust Ara h 8-IgE jákvæðir sem gæti skýrst af birkiofnæmi. Allir þeir 

sem voru Ara h 8-IgE jákvæðir voru með sögu um ofnæmiskvef og frjókornaofnæmi sem 

styður þá tilgátu að einungis hafi verið um að ræða krosssvörun hjá þessum Ara h 8-IgE 

jákvæðu einstaklingum en ekki jarðhnetuofnæmi.  

!

5.1 Faraldsfræði 

Á 25 mánuðum voru 2939 sýni send til mælingar á jarðhnetu-IgE sem gerir rúmlega 1400 

sýni á ári eða um 4 sýni á dag. Aðeins 312 sýni af þessum 2939 sýnum voru jarðhnetu-IgE 

jákvæð eða um 11%. Á 25 mánuðum voru því 312 manns greindir með jarðhnetunæmi 

með ImmunCAP FEIA aðferð sem gerir 150 manns á ári. Einungis rétt rúmur 

helmingurinn af þessum sýnum var mældur til frekari greiningar fyrir Ara h 2 (179/312), 

aðalofnæmisvakanum í jarðhnetum. Ekki var marktækur munur á niðurstöðu úr 

ImmunoCAP fyrir jarðhnetu-IgE eftir því hvort sýni voru sett í frekari greiningu fyrir Ara 

h 2-IgE eða ekki. Um helmingur sýnanna voru neikvæð fyrir Ara h 2-IgE (86/179) sem 

þýðir mögulega saklausa næmingu og voru þau sýni sem mældust neikvæð með marktækt 

minna mæligildi hvað varðar ImmunoCAP mælingu á jarðhnetu-IgE.  

 

5.2 Niðurstöður úr Ara h 8-IgE mælingu 

Af 179 mældum sýnum voru 86 jarðhnetu-IgE jákvæð en Ara h 2-IgE neikvæð á þessum 

25 mánuðum. Er teknar voru í burtu endurteknar mælingar á sama einstaklingi þá var 

samtals 81 einstaklingur með jákvætt jarðhnetu-IgE en neikvætt Ara h 2-IgE.  Aðeins voru 

til sýni fyrir 76 einstaklinga af þessum 81 og voru þau sýni mæld fyrir Ara  h 8- IgE og 

voru 14,5% þeirra jákvæð sem gæti skýrst af birkiofnæmi.  



 

 39 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar kemur að börnum og jarðhnetuofnæmi að þá eru 

strákar í meirihluta, en þegar kemur að fullorðnum að þá eru konur í meirihluta.(93) Sama 

má segja um niðurstöðurnar þessarar rannsóknar, en karlkyns einstaklingar voru í 

meirihluta (64%) þegar litið er á þýðið í heild og var um helmingur þýðisins á aldursbili 0-

10 ára. En þegar litið var til niðurstaða úr Ara h 8 þá voru þeir sem mældust jákvæðir 

marktækt eldri og virtist vera algengara að konur mældust jákvæðar en tölfræðilega fannst 

ekki marktækur munur milli kynjana sem gæti skýrst af litlum fjölda (N=11). 

Allir Ara h 8-IgE jákvæðu einstaklingarnir voru með jákvæða sögu um ofnæmiskvef og 

frjókornaofnæmi en aðeins helmingur neikvæðra var með sögu um ofnæmiskvef og aðeins 

40% þeirra voru með sögu um frjókornaofnæmi og var marktækur munur á milli hópanna 

sem styður enn frekar þá tilgátu að um krosssvörun sé að ræða hjá Ara h 8 næmum 

einstaklingum en ekki jarðhnetuofnæmi. En þegar húðpróf voru skoðuð fannst ekki 

marktækur munur og gæti það aftur skýrst af litlum fjölda (N=11). Þeir sem voru Ara h 8 

jákvæðir voru marktækt eldri en þeir sem voru neikvæðir og skýrist það mögulega af því 

að birkiofnæmi og frjókorna-fæðuofnæmi (pollen food syndrome) kemur fram mun seinna 

á lífstíðinni en jarðhnetuofnæmi.(94, 95) 

Frjókorna-fæðuofnæmi (FFO) er væg ofnæmissvörun í munnholi sem getur komið fram 

hjá fólki með frjókornaofnæmi eftir inntöku ákveðinna ávaxta, grænmetis eða hneta sem 

innihalda svipaða byggingu og ofnæmisvakar í frjókornum.(94) FFO er mögulega 

algengasta fæðuofnæmið í fullorðnu fólki og er talið hafa áhrif á allt að 50-90% 

einstaklinga með birkiofnæmi.(96) Frjókornið sem er hvað mest tengt við FFO er 

birkiofnæmisvakinn Bet v 1 sem, líkt og áður hefur komið fram, hefur sambærilega 

byggingu og Ara h 8.(95) Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að aðeins lítill hluti þeirra 

sem eru einungis næmir fyrir Ara h 8 tilkynni um einkenni eftir inntöku jarðhnetu og í 

öllum tilfellum eru það aðeins væg einkenni.(88, 91) Því er líklegt að FFO sé þar að spila 

inní og er því nauðynlegt að skoða betur Ara h 8 næmingu m.t.t. FFO og framkvæma 

fæðuþolpróf á þeim einstaklingum á tímabilum þar sem ekki er mikið af birkifrjókornum í 

loftinu sem gætu haft áhrif á ofnæmissvörun. 

 

5.3 Kostir 

Mælingar á Ara h próteinum er tiltölulega nýleg nálgun á greiningu jarðhnetuofnæmis og 

hafa rannsóknir beinst mikið að aðalofnæmisvökum jarðhneta, þ.e. Ara h 1, 2 og 3. Hins 

vegar hefur Ara h 8 lítið verið rannsakað og er þessi rannsókn fyrst sinnar tegundar hér á 
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landi. Aðalkostur rannsóknarinnar er að hún leggur til upplýsingar sem hjálpa okkur að 

finna einstaklinga sem hugsanlega eru ekki með jarðhneutofnæmi og ættu því að fara í 

fæðuþolpróf til að skera úr um hvort þeir þurfa að forðast jarðhnetur.   

 

5.4 Gallar 

Ekki eru öll blóðsýni sem send eru í ImmunoCAP mælingu, send til Ónæmisfræðideildar 

Landspítalans. Einnig eru margir einstaklingar greindir með jarðhnetunæmi með 

húðprófum eingöngu hjá ofnæmislækni án þess að sýni sé sent til ImmunoCAP mælingar. 

Algengi jarðhnetuofnæmis verður því ekki metið út frá þessari rannsókn. 

Aðeins fimm einstaklingar af þeim 76 einstaklingum sem tilheyrðu rannsóknarþýðinu fóru 

í fæðuþolpróf um munn fyrir jarðhnetum og voru allir með neikvætt fæðuþolpróf nema 

einn. Þessir fimm einstaklingar voru allir neikvæðir fyrir Ara h 8-IgE. Allir voru þeir með 

frekar lág mæligildi hvað varðar jarðhnetu-IgE eða frá 0,38-3,73 kUA/l, en forvitnilegt er 

að sjá að sá sem var með lægsta mæligildið, eða 0,38 kUA/l, var með jákvætt próf. Það 

helsta sem sjá má út frá þessum niðurstöðum er að fáir einstaklingar sem mögulega eru 

einungis jarðhnetunæmir eru sendir í fæðuþolpróf.  

Það gætti misræmis á hvaða tímabili húðpróf voru framkvæmd og á hvaða tímabili 

blóðsýni voru tekin og getur það haft áhrif á niðurstöður, þá sérstaklega m.t.t. frjókorna í 

umhverfi.  

Aðeins um helmingur þeirra sem mældust jarðhnetunæmir fóru í frekari greiningu á Ara h 

2-IgE. Ekki var marktækur munur á jarðhnetu-IgE mæligildum þeirra sem fóru i frekari 

greiningu á Ara h 2 og þeim sem fóru ekki. Þegar sýni mælist jákvætt fyrir jarðhnetu-IgE 

þarf læknirinn sem sendi sýnið að ákveða hvort framkvæma eigi frekari mælingar á IgE 

gegn undirpróteinum jarðhnetunnar. Mögulegar ástæður fyrir lágu hlutfalli frekari 

rannsókna geta hugsanlega verið sannfærandi klínísk saga um jarðhnetuofnæmi þar sem 

frekari greining var ekki talin nauðsynleg, kostnaður, eða að viðkomandi lækni sé 

ókunnugt um gagnsemi þessara mælinga.  

Ekki sást marktækur munur á Ara h 8-IgE jákvæðum og neikvæðum hvað varðar húðpróf 

og má mögulega skýra það með litlu úrtaki þar sem að einungis voru 11 einstaklingar af 76 

Ara h 8-IgE jákvæðir. Þess vegna væri fróðlegt að skoða lengra tímabil en 25 mánuði til að 

fá stærra úrtak og þ.a.l. marktækari niðurstöður. 

Skráningu ofnæmiseinkenna, sögu um atopíu, fjölskyldusögu um atopíu og niðurstöðu 

húðprófa í Sögukerfi Landspítalans er verulega ábótavant. Skráning frá einkastofum var 
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misgóð og þá sérstaklega m.t.t. fjölskyldusögu. Það væri gott ef ofnæmislæknar gætu 

samræmt skráningu og skráning væri ítarlegri.  

Jafnframt væri gott ef skráningarkerfi Landspítalans og einkastofa væru sameinuð þannig 

að aðgengi að upplýsingum varðandi sjúklinga væri aðgengilegri.  

 

5.5 Framhaldið 

Í framhaldinu væri ágætt að mæla fyrir birki-IgE í einstaklingum sem eru 

jarðhnetunæmir en neikvæðir fyrir Ara h 2-IgE. Einnig væri gott að framkvæma 

fæðuþolpróf um munn hjá þessum einstaklingum, nema ef sannfærandi klínísk saga um 

jarðhnetuofnæmi liggi fyrir.  

Eins væri gott að mæla Ara h 2 hjá öllum þeim sem mældust næmir fyrir jarðhnetu-IgE og 

hafa ekki farið í þá greiningu. Ef sú mæling reynist einnig neikvæð væri ákjósanlegt að 

senda þá einstaklinga í mælingu fyrir Ara h 8-IgE og birki-IgE og loks í fæðuþolpróf um 

munn. 

 

5.6 Lokaorð 

Með hagsmuni sjúklinga í huga má hugsanlega með mælingu á Ara h próteinum velja 

betur þá einstaklinga sem ættu að fara í fæðuþolpróf til að skera úr um hvort þeim stafar 

hætta af jarðhnetum. Þannig má fríja marga sjúklinga sem telja sig ekki mega borða 

jarðhnetur og þannig auka lífsgæði þeirra til muna. Á sama hátt er möguleiki á betri 

staðfestingu á að jarðhnetuofnæmi sé raunverulega til staðar og þannig má styrkja þá sem 

eru með jarðhnetuofnæmi í að gæta fyllstu varúðar.  

Ávinningur þessarar rannsóknarinnar sem og annarra rannsókna er tengjast mælingu á Ara 

h próteinum, er markvissari notkun greiningarprófa fyrir jarðhnetuofnæmi, markvissara val 

þeirra sem þurfa að fara í þolpróf, aukin lífsgæði fyrir sjúklinginn og aðstandendur og 

jafnframt hugsanlega þjóðhagslegur ávinningur.  
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