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Redaktøren har ordet: 

 
NFAI har fått nytt styre for perioden 2004-2005 – og dermed også ny redaktør. Lite ante jeg 
da jeg sa ja til å stille til valg i nytt styre at redaktør-ansvaret ble tildelt et av 
styremedlemmene. Ved første styremøte ble de ulike styrpostene fordelt; leder, nestleder, 
sekretær, kasserer……. og jeg øynet mulighetene om å slippe fra det med verv som 
styremedlem, men den gang ei. Redaktørposten skulle bestemmes, og der satt jeg igjen som 
den eneste uten tildelt ansvarsområde. Og dere skjønner hvordan det ente. 
 
Det nye styret er behørig presentert i denne utgaven av Allergologen og består av flere meget 
erfarne og dyktige personer. Styrets arbeid er kommet godt i gang med et vel gjennomført 
vårmøte. Neste vårmøte er allerede planlagt i grove trekk og vil inngå kurskatalogen som 
tellende kurs for en rekke spesialiteter, noe som forhåpentligvis vil øke interessen for kurset.   
Ellers har styret tatt tak i ”Fremtidskomiteen”s rapport om ”Styrking av norsk allergologi”, 
som ble lagt fram på siste generalforsamling. Det nye styret har igangsatt arbeidet for å 
gjennomføre de forslag som er gitt i denne rapporten. 
 
Som patolog og forsker sitter jeg og ser problemer for pasienter og klinikere litt fra sidelinjen, 
og det som har slått meg er at det er et stort misforhold mellom det omfang allergologiske 
problemstillinger har både i antall pasienter og totale kostnader, og den oppmerksomhet denne 
sykdomsgruppen får i helse-Norge. Det er derfor meget spennende (og oppløftende) lesning 
når Kai Håkon Carlsen i dette nummeret av Allergologen redegjør for det nye europeiske 
nettverket GA2LEN som er et ”center of excellence” som består av 25 ulike sentra fordelt på 
en rekke europeiske uland. Nettverket har fått bevilget ca 120 mill norske kroner over en 5-
års periode. Dette viser at man i EU sentralt har forstått viktigheten av allergologisk 
forskning, og må man får håpe dette vil være en spore til at man øker bevillingene for 
forskning relatert til allergologiske problemstillinger også her på berget. 
 
 
Til slutt vil jeg minne om et meget spennende fordrag av Patrick Holt (Perth, Australia), den 
23. august på Rikshospitalet. Pat Holt er en av våre fremste forskere innen allergologiske 
problemstillinger, og er en meget ettertraktet foredragsholder (se egen presentasjon på side 5)  

 
GOD SOMMER!! 
 
Oslo, den 13. juni 2004    Frode Jahnsen     
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NFAIs nye styre 2004-2005 
 

 
 
 
                                 Turid Thune                            Torgeir Stor Torgeir Storaas                                          Jostein Rostrup 
  
         Frode Jahnsen                                Karin Cecilie Lødrup Carlsen                       Aud Katrine Herland Berstad   
 
 
Leder: Torgeir Stor Torgeir Storaas, ØNH, Haukeland Universitetssykehus (HUS). 
P.t. Overlege ØNH, 50 % stilling,  vesentlig allergipoliklinikk, men også nese-/bihulekirurgi 
og noe tid til forskning. Ellers engasjert 1-2 dager/uke med mye det samme på Fana 
Medisinske Senter. Faglige interesser: Allergi-allergivaksinasjon. Nese-bihuler, 
Ansiktssmerter. Tidl. redaktør for Allergologen (2002-2003) 
 
 
Nestleder: Karin Cecilie Lødrup Carlsen, Barneklinikken, Ullevål Universitetssykehus.  
Spesialist i barnesykdommer, dr. med. (-95). Seksjonsoverlege seksjon for allergi og 
lungesykdommer. Forskningsinteresse: allergiske sykdommer og lungesykdommer hos barn. 
Leder for Miljø og Barneastmaprosjektet (10 års oppfølging av ca 1000 barn). Deltar i nylig 
oppstartet EU-finansiert studie (GA2LEN). Tidl. styremedlem i NFAI i flere perioder fra 
begynnelsen av 1990 tallet, styremedlem i NFA og leder i 1996-1999.  
 
Kasserer: Aud Katrine Herland Berstad, Barneklinikken, HUS (gjenvalg).  
Kst seksjonsoverlege v/Seksjon for lunge-, infeksjon-, akuttmedisin. Spesielt interessert i 
infeksjoner/immunologi, vaksiner inklusive allergivaksiner. 
 
Sekretær: Turid Jorunn Thune, Hudavd., HUS,  
Spesialist i dermatovenerologi. Seksjonsoverlege. Ansvar for poliklinikk for seksuelt 
overførte sykdommer som er ein av poliklinikkane ved Hudavdelingen. Arbeider også ved 
hudpoliklinikken der vi m.a. utreder barn med atopisk eksem, barn og voksne med urticaria, 
kontakteksem o.a. problemstillinga relatert til allergiske sjukdommar. Har bakgrunn frå 
allmennmedisin og har eit relativt breitt interessefelt. Leiar i Medisinsk Mållag. 
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Framtidskomiteen: Jostein Rostrup, Lungeavd., Sørlandet Sykehus Kristiansand. 
Overlege. Arbeider hovedsaklig med lungerehabilitering, inkl pasientopplæring og 
behandlingshjelpemidler 
 
Redaktør Allergologen: Frode Jahnsen, Institutt og avd. for patologi, Rikshospitalet. 
Dr. med. -97. Seksjonsleder for en forskningsgruppe (seksjon for immunregulering og allergi) 
ved inst. for patologi som studerer basale immunologiske mekanismer ved allergi og virus-
infeksjoner. 50% stilling ved avd. for patologi.  
 
 

Foredrag i verdensklasse 
 
Universitetet i Oslo og NFAI har den store glede å invitere til foredrag av Professor Patrick 
Holt. 
 

Patrick Holt er en av verdens ledende forskere innen 
allergifeltet og er en meget ettertraktet foredragsholder. Vi 
har derfor vært utrolig heldige som har fått han til Oslo for 
å diskutere sine seneste forskningsresultater.  
 
 
 
TID: Mandag, den 23. august kl 15-16 
 
STED: Patologibygget, Rikshospitalet, 3 etasje, rom 
A3. 3067. 
 
 

 
 
 
Studies on the aetiology & pathogenesis of allergic respiratory disease 
Patrick G Holt 
Telethon Institute for Child Health Research, Perth, Western Australia 
 
It is evident from our earlier work and that of many other laboratories that the expression of 
persistent allergic diseases such as atopic asthma in adulthood are often the result of 
"programming" processes which occur in early childhood.  The most important of these 
involves development and consolidation of discrete patterns of T-cell memory against 
airborne allergens.  Recent evidence siggests that while Th2 cytokines are an integral part of 
the pathological process underlying expression of persistent asthma, they represent only one 
layer of a complex multicomponent system,  which includes the activities of genes and cell 
populations extrinsic to the perceived "core activities" of the CD4+ Th-cell compartment.  A 
variety of data from our laboratory relevant to this theme will be presented, including new 
findings relating to the potential contribution of Th1 immunity to airways inflammation and 
symptom expression in atopic asthma. 
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Alutard SQ Timotei (Phleum pratense) – hva nå ? 
 

Som mange vil kjenne til har ALK Abello igjen kommet med en anbefaling om å redusere 
vedlikeholdsdosen av allergenekstraktet for Timotei fra 100 000 SQ-enheter til 10 000 SQ-
enheter. Begrunnelsen er stadig for høy innrapportering av alvorlige bivirkninger i forhold til 
andre ekstrakter i Danmark.  
 
I løpet av våren 2003 registrerte ALK Abello en økt frekvens av rapporterte bivirkninger i 
forbindelse med Alutard SQ Timotei i Danmark. Dette resulterte i en anbefaling om 
midlertidig reduksjon av vedlikeholdsdosen. Målet var å sikre en fortsatt behandling for 
pasientene til en utredning av produktet var klar.  
 
ALK Abellos egen utvetydige konklusjon av det omfattende utredningsarbeidet var at 
produktet tilsvarte de godkjente spesifikasjonene som har vært anvendt siden 1982, og den 
midlertidige reduksjonen ble opphevet.  
 
I løpet av høsten og vinteren 2003-04 har ALK Abello registrert en nedgang av bivirkninger 
sammenlignet med første halvår av 2003, men har likevel funnet det riktig å anbefale en 
reduksjon.  
 
Situasjonen i Norge er den at bivirkningsfrekvensen fortsatt er veldig lav for alle typer 
allergivaksinasjon. Statens Legemiddelverk i Norge (SLK) har på grunn av den fortsatt lave 
bivirkningsfrekvensen ikke sett det som nødvendig å foreta seg noe i denne saken så langt.  
 
Ingen betviler at en toppdose på 10 000 SQ gir en dårligere effekt enn ved 100 000 SQ (heller 
ikke ALK Abello), og dokumentasjonen for effekt ved 10 000 er svært sparsom. Det har 
derfor vært stor frustrasjon blant norske allergologer over ALK Abello sin beslutning. 
 
Onsdag den 26.05.04 avholdt ALK Abello et informasjonsmøte i Oslo om saken. Til Oslo 
kom leder for forsknings- og utredningsavdelingen til ALK Abello i Danmark, Henrik Jacobi, 
og fremla dokumentasjonen som ALK bygger på når de nå anbefaler 10 000 SQ. Møtet ble 
ledet av adm. dir. Kjeld Andersen.  
 
ALK Abello viser først og fremst til ”the Avanz Study”. Denne studien er gjennomført i 
England gjennom en sesong på til sammen 500 pasienter. 200 pasienter ble oppdosert til 100 
000 SQ, 200 fikk placebo, men så hadde de med en mindre gruppe på vel 100 med 
vedlikeholdsdose 10 000 SQ. Det er data fra denne siste gruppen mot placebo-gruppen som 
gir holdepunkt for effekt av SIT også med så lav vedlikeholdsdose. Dataene foreligger 
foreløpig bare som abstrakter presentert på EAACI i fjor, men er forventet publisert i et 
internasjonalt tidsskrift innen kort tid.  
 
Jacobi gikk også inn på mulige årsaker til hyppigere bivirkninger på Timotei i forhold til 
andre ekstrakt. Allergeninnholdet i Timotei er høyere enn i for eksempel bjørk, og spesielt en 
av de 6 allergenfraksjonene i Timotei (Ph 6) foreligger i en veldig høy konsentrasjon i Alutard 
SQ Timotei. 
 
Det er ikke mulig i dette lille referatet å gjengi fyllestgjørende for alle innleggene i debatten 
etter Jacobis, men temperaturen på møtet var til dels høy. Blant andre Erik Florvaag var 
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skeptisk til å forandre praksis på bakgrunn av en enkelt studie som ikke en gang foreligger i 
en peer review-artikkel. Erfaringene i Norge der nesten alle som driver med 
allergivaksinasjon er spesialister, og har mange SIT-pasienter, tilsier at oppdosering og 
vedlikehold på 100 000 SQ er tilstrekkelig sikker, og gir meget god effekt. Flere var også inne 
på at det kanskje ikke er riktig å gjøre allergivaksinasjon på gress hvis ALK sin anbefalte 
vedlikeholdsdose skal anvendes.  
 
Vi var i debatten også inne på de legale aspekter. Hva hvis noe alvorlig skjer med en pasient 
på vedlikeholdsdose 100 000 SQ? Det viktigste her er at en hver som har ansvar for 
allergivaksinasjon ser til at vaksinasjonen skjer etter retningslinjene gitt i 
kvalitetssikringsdokumentet.  
 
Før møtet var det kommet anbefaling fra prof. Malling, Rikshospitalet, Danmark, om at vi i 
Norge må prøve å holde på 100 000 som vedlikeholdsdose. Malling har lagt ut på den danske 
allergiforeningens hjemmeside sin egen rapport om de alvorlige bivirkningene som er sett i 
Danmark (www.dsa.suite.dk). Sten Dreborg i Sverige synes også å støtte dette. I Sverige 
arbeides det med å tilrettelegge for overgang til allergenekstraktet 5-gress som er en blanding 
av de 5 vanligst forekommende gresstypene. Dette ekstraktet er ikke registrert i Norge, men 
kan eventuelt fås på registreringsfritak. Men dokumentasjon på effekt er ikke så god på dette 
ekstraktet som på Timotei. Timotei-allergenene er her i en femtedel av konsentrasjonen som 
vi har i Alutard SQ Timotei.  
 
Hva nå?  
Mange av oss som var på dette møtet har valgt å fortsette med 100 000 SQ inntil videre. 
Florvaag anbefaler generelt økt oppmerksomhet når vi gir Timotei, og ved Senter for Yrkes- 
og Miljøallergi (SYMA) lar man pasienten sitte 1 time (mot tidligere ½ time) etter 
vaksinasjonen, og gress-vaksineringen legges til et tidlig tidspunkt på dagen. Eventuelle 
bivirkninger noteres i egen protokoll. Pasienten må informeres om situasjonen slik at et 
informert samtykke kan oppnås. Dette må journalføres.  
 
Norsk Forening for Allergologi og Immunpatologi vil be vårt kvalitetssikringsutvalg i 
samarbeid med redaksjonskomiteen for kvalitetssikringsdokumentet om å gjøre en vurdering 
av situasjonen i Norge, og komme med en anbefaling innen utgangen av september i år. 
Anbefalingen vil bli publisert på vår egen hjemmeside, men også på annen måte. Ta eventuelt 
kontakt med styret om du mangler informasjon.  
 
Bergen, 02.06.04 
 
Torgeir Storaas, leder NFAI 
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Referat fra NFAIs årsmøte og generalforsamling 
 
Møtet ble avholdt på Holmenkollen Park Hotel den 4. desember 2003. Det ble ledet av 
Britt Nakstad. Styrets sekretær var forhindret fra å møte. Referatet er ført av 
styremedlem Torgeir Storaas. Det var mellom 20 og 30 medlemmer tilstede.  
 
1. Nakstad ønsket velkommen, og fremla styreberetningen for år 2002-2003. Nakstad 

orienterte også kort om NFAIs Forskningsfond sine tildelinger i perioden. 
2. Kasserer Aud Katrine Herland Berstad fremla regnskap for perioden. Regnskapet er for 

første gang revidert av autorisert revisor, som gav positiv omtale for godt regnskap. 
3. Leder av NFAIs framtidskomite, og styremedlem Erik Florvaag fremla styrets forslag til 

handlingsplan for styrking av norsk allergologi. I diskusjonen fremkom blant annet at det 
historisk og slik Legeforeningen de siste årene har uttrykt seg ikke er grunnlag for å 
arbeide for en egen spesialitet i allergologi, men at man i stedet som foreslått arbeider for 
en annen formell forankring av spesiell kompetanse innen allergologi og immunologi. 
Årsmøtet støttet også ideen om å arbeide for å utvikle flere allergisentra, og var positiv til 
handlingsplanen totalt sett. Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt. I den vedtatte 
handlingsplanen inngår også en forhøyelse av medlemsavgiften til 300,- kr per år for å 
bedre kunne gjennomføre handlingsplanen.  

4. Valg av styre: Torgeir Storaas, ØNH, Haukeland Universitetssykehus (HUS), ble valgt til 
leder. Som øvrige styremedlemmer ble valgt: Aud Katrine Herland Berstad, 
Barneklinikken, HUS (gjenvalg), Turid Jorunn Thune, Hudavd., HUS, Jostein Rostrup, 
Lungeavd., Sørlandet S. Kristiansand, Frode Jahnsen, avd. for pat., Rikshospitalet, Karin 
Cecilie Lødrup Carlsen, Barneklinikken, Ullevål S.  
Valg av Fondsstyre: Frode Njå, (gjenvalg). Styret utpeker sin representant ved 
konstituering. Leder Knut Øymar, Barneavd., stod ikke på valg. 
Valgkomite: Jens Leegaard, Sverre Karmhus Steinsvaag. 
Alle valg ble gjort ved akklamasjon. 

5. Årsmøtet ble avsluttet ved at forsker Lorant Farkas holdt et meget interessant foredrag om 
fremtidige terapimuligheter ved luftveisallergi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bildet viser foredragsholder Lorant Farkas som er stipendiat 
ved Institutt for patologi ved Rikshospitalet.
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Global Allergy and Asthma European Network 
   Network of Excellence 
 
 
I europas 6. rammeprogram for forskning har et nyetablert europeisk nettverk rettet 
mot astma og allergi nylig mottatt en bevilling på €14,4 mill. (ca 120 mill norske kroner) 
over 5 år. Nettverket består av 25 ulike sentra i Europa, hvor ett er lokalisert i Norge. 
Her redegjør Kai Håkon Carlsen (norsk koordinator) for dette unike nettverket som  
har som langsiktig målsetning å redusere byrden av astma og allergi i alle deler av 
Europa. 
 
 

GA2LEN  er et nettverk av euroepiske sentre for astma og 
allergologi, etablert med støtte fra EU’s 6. rammeverk, og er 
oppkalt etter legen Galenos, 129-201 e.Kr. Han ble født i 
Pergamon i Lille-Asia og reiste senere til Roma. Han kalles 
Antikkens siste store lege og var lege for keiserne Marcus 
Aurelius, Lucius Verus, Commodus and Septimius Severus. 
Han startet sin kirurgiske karriere som lege for gladiatorene i 
Pergamon. Han mente at filosofien var en nødvendig 
bestanddel av legekunsten Det grunnleggende prinsipp for 
livet var i følge Galenos pneuma (luft, åndedrett). Etter 
Galenos’ tid stoppet utviklingen av legekunsten opp i 1000 år 
på grunn av at Galenos allerede hadde funnet ut det som var 
viktig og riktig, og man kunne bare slå opp i hans verker. Han 
studerte bl.a. lunger og luftveger og var den som først 
beskrev sammenhengen mellom nese og lunger. 
 

 
Figur 1. Galenos 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Illustrasjon fra Galenos bok, utgave fra 
Venetia på 1500 tallet, som viser forskjellige 
typer kirurgi benyttet av Galenos. 
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Det etablerte nettverket av ”centers of excellence” er oppkalt etter Galenos med acronymet 
GA2LEN: ”Global Allergy and Asthma Network.” Nettverket er etablert etter en søknad i 
forhold til EU’s 6. rammeverk. I utlysningen for det 6. rammeverket var det redegjort for 7 
tematiske prioriterte områder, et av disse gjaldt Food Quality and Safety. Innenfor dette 
område var emne nr. 42 (Topic 42) Asthma and Allergy. En gruppe med Paul van 
Cauwenberge (Ghent i Belgia) som koordinator, utarbeidet en søknad som ble imøtekommet 
fra EU med en bevilling på €14,4 mill. over 5 år. Etter forhandlinger med EU ble nettverket 
etablert med et konstituterende møte i Brussel i februar i år. Det er 25 geografiske sentre med 
i tillegg til 2 foreninger: European Academy of Allergy and Clinical Immunology og EFA, 
den europeiske pasientføderasjonen innfor allergiske sykdommer og lungesykdommer. Den 
geografiske fordelingen av deltagende sentre framkommer i Fig. 3. Blant de nordiske land 
deltar Helsingfors, Stockholm, Gøteborg, Odense og  
Oslo som sentre. 
 

• 27 participants 
•259 researchers 

•289 doctoral students 

• UGent coordinator 

• Budget 14,5 million € 

• Indiv. partners or consortia 
(INSERM, CNR) 

• Across 16 countries 

• EAACI, EFA 

2 

1 

1
1

2

1

2
2

1 3

11

3
1 2

1

 
Fig. 3. De deltagende sentra i GA2LEN fordelt etter land. 
 
Det norske senteret ved Universitetet i Oslo består av et samarbeidende team med deltagere 
fra Voksentoppen BKL, Rikshospitalet; Barnesenteret Ullevål Universitetessykehus, Seksjon 
for Allergologi og Pulmonologi; Genetisk Institutt, Ullevål Universitetssykehus; Nasjonalt 
Folkehelse Institutt, Seksjon for Miljøimmunologi; og Norges Idrettshøyskole, 
Respirasjonsfysiologisk Laboratorium. Disse institusjonene samarbeider innenfor forskning 
vedrørende astma, allergi og lungesykdommer hos barn fra tidligere, men GA2LEN kan 
muligens bidra til ytterligere en styrking av dette samarbeidet. 

GA2LEN har ambisiøse målsetninger. Tabell 1 viser oppsett over Integrerende aktiviteter.  
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Tabell 1. Oversikt over integrerende aktiviteter i GA2LEN: 
 
• Biobanks, databases, internet, intranet 
• Integrating research activities 

– Set up the networks from which new studies can be launched in relation to 
• population surveys  
• clinical studies.  

• Sub-Network birth cohorts (review, new studies) 
• Development of a certified pan-European system of quality management for allergy 

services  
• Programme for exchange of personnel and researchers 
• Meetings 
• IPR management 
• Ethical and gender issues 

 

 

Ved hjelp av disse aktivitetene er det satt opp 9 vitenskaplige Work Packages : 1) Nutrition, 
2) Infection, 3) Indoor and outdoor environment (and other factors) including outdoor 
pollution, 4) Occupation, 5) IgE function, 6) Early influences on airway remodelling, 7) 
Gender, 8) Genomics, 9) Clinical Care. 
 En oversikt over Work Packages i forhold til integrerende aktiviteter er satt opp i Tabell 2. 
Hovedhensiktene med GA2LEN er gitt som: 

• Etablere et internasjonalt konkurransedyktig nettverk av Europeiske sentre (of 
excellence) 

• Øke kvaliteten og relevansen for forskningen innenfor dette området 
• Ta opp allergi og astma i sin helhet. 
• På lang sikt å redusere byrden av astma og allergi i alle deler av Europa. 

 
GA2LEN er bygget opp av en Eksekutiv komité, en generalforsamling, et administrerende 
kontor (i Ghent), og av deltagende sentre representert ved en koordinator. Man tenker seg at 
nettverket senere kan utbygges med nye sentre. Alle sentra behøver ikke å delta i alle Work 
Packages. 
Sentralt i arbeidet er gruppen av fødselskohorter som allerede har hatt sitt første 
planleggingsmøte. Her er arbeidet med å harmonisere databaser i de forskjellige sentre 

begynt. Gruppen for infeksjoner har også startet opp. Gruppen 
for utendørs og innendørs miljø har planlagt sitt første møte i 
slutten av juni, noe senere følger genetikk, og derpå de andre 
hakk i hel. 
GA2LEN representerer et stort løft for å fremme Europeisk 
forskning innenfor fagområdet astma og allergi. Selv om Norge 
ikke er medlem i EU, har vi blitt tilgodesett med ett senter. Selv 
om dette senteret er lokalisert i Oslo, kan man godt tenke seg at 
andre grupper i tiden som kommer kan koble seg opp mot 
senteret i Oslo. Det er ikke enkelt på noen få sider å gi en 
fullstendig oversikt over dette mange- fasetterte nettverket. Man 
kan lese mer om GA2Len på følgende web side: 
http://www.ga2len.net/  
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Tabell 2.: Work Packages I GA2LEN I forhold til integrerende aktiviteter 

  Nutri-

tion 

Infec-

tion 

Pollution Gender OccupationIgE 

function

Remodelling Clinical 

care 

Integrating 

activities 

                

Birth 

cohorts 

                

Population-

based 

studies 

                

Clinical 

network 

                

Genetics 

genomics 

                

End points                 

Primary 

prevention 

                

Secondary 

prevention 

                

Novel 

biomarkers 

& 

treatments 
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Referat fra NFAIs vårkurs 2004 
 
Vårkurset gikk av stabelen fredag 19. mars på Gamle Logen. Temaet for årets kurs var 
ANAFYLAKSI – diagnostikk og behandling, og de over 80 fremmøtte fikk høre en 
rekke meget gode foredrag.  
 

Ved morgensesjonen gav Dr Holger Mosbech fra 
Allergiklinikken i København en meget god oversikt over 
historikk og mekanismer for anafylaksi, og diskuterte 
deretter muligheter for utredning og behandling av bi- og 
vespestikk. Torkild Harboe fra anestesiavdelingen på 
Haukeland sykehus snakket om anafylaktiske reaksjoner 
ved anestesimidler og Erik Florvaag, også fra Haukeland, 
snakket om andre legemiddelinduserte anafylaksier. 
Ragnhild Halvorsen avsluttet sesjonen med et interessant 
foredrag om matvareallergi og anafylaksi. Etter en bedre 

lunsj var tre unge lovende forskere invitert til å snakke om sine respektive 
forskningsprosjekter. Først ute var Malin Karlsson som er postdok ved institutt for patologi, 
Rikshospitalet. Hun snakket om sitt arbeid vedrørende regulatoriske T-celler som viser seg å 
ha en meget viktig funksjon ved kumelksallergi (red. anm: hennes arbeid er nylig blitt 
akseptert i det prestigetunge tidsskriftet Journal of Experimental Medicine). Deretter snakket 
Unni Nyggard fra Folkehelseinstituttet om by-luftpartikler som forsterkere ved luftveisallergi. 
Sesjonen ble avsluttet av Melinda Raki fra institutt for immunologi, Rikshospitalet som hadde 
undersøkt hvilke antigen-presenterende celler som presenterer gluten-peptider i tarmlesjoner 
hos pasienter med cøliaki. 
Dagen ble avsluttet med et foredrag av Leif Karlsson som arbeider ved Pharmacia i Uppsala 
og Ellen Namork fra Folkehelseinstituttet. Karlsson gav oss en detaljert oversikt over 
mastcelle-tryptasens struktur og mulige biologiske effekter, mens Namork gav oss en oversikt 
og en oppdatering av anafylaktiske reaksjoner meldt til Matvareregisteret. 
 
Her presenteres abstrakt basert på et utvalg av kursets foredrag: 
 
 
Matallergi og anafylaksi 
 
Ragnhild Halvorsen, Rikshospitalet HF, BKL Voksentoppen 
 
Anafylaktiske reaksjoner etter inntak av mat ble første gang beskrevet i 1905 av Schlossman.  
Senere er det beskrevet anafylaksi, også med dødelig utgang etter inntak av forskjellige 
matvarer som nøtter, peanøtter, fisk, skalldyr, melk og andre.  Nøtter og peanøtter står for de 
fleste tilfellene.   
Forekomst og risikofaktorer:  Man regner at ca 1/3 av rapporterte anafylaksier er forårsaket av 
mat, hos barn er sannsynligvis andelen en god del høyere.  Risikofaktorer er astma, også hvis 
den er velkontrollert, tidligere allergiske reaksjoner på matvaren, skjulte allergener i et måltid 
og anstrengelse etter måltid.  Risiko for dødelig utgang øker ved dårlig kontrollert astma, ikke 
tilgang på adrenalin og mangelfull kunnskap om håndtering av begynnende anafylaksi hos 
pasient og primærhelsetjenesten.  Anstrengelsesutløst anafylaksi er vanligst etter inntak av 
hvete, skalldyr og selleri og kommer ved fysisk aktivitet 2 – 4 timer etter måltid.  Unge 
kvinner (< 30 år) er mest utsatt.  Det er fortsatt noe uklart hvilken rolle soya spiller ved 
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anafylaktiske reaksjoner.  Fra Sverige er det rapportert flere tilfeller av dødelig anafylaksi hos 
peanøttallergikere hvor soya syntes å være det utløsende agens.  Dette er ikke bekreftet av 
andre.  Hvete har ført til alvorlig anafyaksi etter anstrengelse og på Voksentoppen har vi sett 
flere tilfeller av anafylaksi etter inntak av hvete uten anstrengelse.  Prikktest og spesifikt IgE 
er til liten hjelp når det gjelder å skille ut hveteallergikere som står i fare for å få en alvorlig 
reaksjon.   
Forebyggende tiltak er nøye oppfølging av merkereglene for allergener i mat , grundig 
utredning av barn med matallergi og ved mistanke om alvorlige reaksjoner skal pasienten ha 
adrenalin tilgjengelig og grundig opplæring i bruk av en adrenalinpenn.  
Behandlingen må være raskt innsettende og adrenalin intramuskulært er det absolutte første 
tiltak.  Dosen kan om nødvendig gjentas flere ganger.  Deretter antihistamin, steroider og 
væsketilførsel.  Bronkial obstruksjon behandles med bronkiolytika, om nødvendig oxygen. 
Etter en generell reaksjon skal pasienten observeres i sykehus ett døgn da symptomene kan 
komme tilbake etter et symptomfritt intervall. 
Konklusjon: Mat er hovedårsaken til anafylaksi hos små barn – hos unge voksne er mat med 
tillegg av anstrengelse vanligst.  Det er viktig å utrede alvorlig matallergi for å evaluere 
risikoen for anafylaksi og eventuelt sette inn forebyggende tiltak.  
 
 
  
Allergen-responsive CD4+CD25+ regulatory T cells 
in children with out-grown cow’s milk allergy 
 
Malin R. Karlsson1, Jarle Rugtveit1, 2  and Per Brandtzaeg1 

1 Section for Immune Regulation and Allergy, Laboratory for Immunohistochemistry and 
Immunopathology (LIIPAT), Institute of Pathology, Rikshospitalet University Hospital, Oslo, 
Norway, 
 2 Department of Paediatrics, Ullevål University Hospital, Oslo, Norway 
 
Little is known about the involvement of human regulatory T (Treg) cells in oral tolerance. 
Cow’s milk allergy in children is often of short duration, which makes this disorder an 
interesting clinical model for studies of oral tolerance. Here, we showed in 21 initially allergic 
children – after a milk-free period (>2 months) followed by up to one week of cow’s milk 
challenge – that compared with clinically active cow’s milk allergy, out-grown allergy 
(tolerant children) was associated with a higher frequency of circulating CD4+CD25+ T cells 
and decreased in vitro proliferation elicited by bovine β-lactoglobulin (β-LG) in peripheral 
blood mononuclear cells (PBMCs). No significant difference in proliferative activity against 
the polyclonal mitogen PHA was observed between the two groups. In tolerant children, 30% 
of the CD4+CD25+ cells expressed the maturation marker CD45RO, distinctly contrasting 5% 
in active allergy both before and after the milk challenge. Depletion of CD25+ cells from 
PBMCs in tolerant children caused five-times increased in vitro proliferation against β-LG, 
suggesting the appearance of circulating CD4+CD25+ Treg cells that could suppress effector T 
cells generated by activation and expansion in gut-associated lymphoid tissue one week after 
reintroduction of cow’s milk. This suppressive function was shown to be at least in part cell 
contact-dependent. Collectively, our study provided the first human data to suggest that 
mucosal induction of tolerance against dietary antigens is associated with the development of 
CD4+CD25+ Treg cells.    
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Antigen-presenting cells in the small intestinal mucosa of celiac disease  patients 
 
Melinda Ráki1, Frode L. Jahnsen2, Stig Tollefsen1, Øyvind Molberg1, Knut E. A. Lundin1, 
Ludvig M. Sollid1    
1Institute of Immunology, 2Institute of Pathology, Rikshospitalet, University of Oslo, Norway 
 
Rationale: Celiac disease is a chronic inflammation of the small bowel, induced in 
susceptible individuals by wheat protein gluten and related prolamins of other cereals. Gluten 
peptides, when bound to the HLA-DQ2 molecule on antigen presenting cells, are presented to 
specific T cells, which subsequently induce  inflammatory response in the small intestinal 
mucosa. Our aim was to functionally characterize antigen presenting cells in the celiac lesion. 
Methods: Multi-color immunohistochemistry was performed on duodenal  biopsy samples 
from patients with untreated celiac disease and normal controls using monoclonal antibodies 
to a range of dendritic cell and/or macrophage markers. Mucosal biopsy specimens obtained 
from untreated celiac patients were incubated in vitro with the immunodominant 33-mer 
peptide of gluten or control medium for 24 hours. A single cell suspension was made, the 
suspended cells were separated into CD2+ (T cells) and CD2- cell populations, and 
subsequently were co-incubated with intestinal T cell clones specific for the 33-mer peptide. 
T cell proliferation and cytokine secretion were measured. Results: A dense subepithelial 
layer of cells with a macrophage-like phenotype (CD32+CD68+RFD-1+HLA-DR+CD11c-) 
was observed in mucosal specimens both from celiac patients with total villous atrophy and 
controls showing normal histology. The number of putative dendritic cells (CD11c+HLA-
DR+CD1c-CD68-) was considerably increased in specimens with villous atrophy. A 
substantial proportion of both CD11c- (macrophage-like) and CD11c+ antigen presenting 
cells strongly expressed HLA-DQ2. Of the cells isolated from biopsies, the CD2- cell fraction 
from the specimens incubated with the 33-mer, but not medium, largely induced activation of 
gluten-specific T cells, while the effect of CD2+ cells was marginal. Conclusion: CD2- cells 
derived from in vitro challenged celiac biopsies efficiently present gluten epitopes to T cells. 
Whether this antigen presenting activity corresponds to the major populations of HLA-DQ2+ 
cells (CD11c- and CD11c+ antigen presenting cells) identified in the inflamed mucosa of 
untreated celiac patients, is currently under investigation.  
 
 
Partikler forsterker allergisk immunrespons 
 
Unni C. Nygaard, Nasjonalt folkehelseinstitutt 
 
Det er observert en økning i forekomsten av astma og allergi i de vestlige land de siste 30-40-
åra, og trafikkforurensning er regnet som en av flere mulige årsaker til dette. Tidligere studier 
på Folkehelseinstituttet viser at partikler i seg selv, dvs. partikkelkjernen (modellpartikler uten 
kjemiske stoffer bundet til overflata av partiklene) kan forsterke den allergiske responsen i 
mus. Den allergiske responsen måles som mengde IgE antistoffer, og IgE produseres i stor 
grad av aktiverte B-celler i den lokale drenerende lymfeknuten. Derfor ønsket vi i mitt 
prosjekt å studere hvordan partiklene påvirket cellene i lymfeknuten få dager etter 
eksponering, mens immunresponsen utviklet seg. Hvilke celler påvirkes og hvordan endrer 
partiklene signalene som cellene sender til hverandre? I mine studier har jeg hovedsakelig 
brukt polystyrenpartikler med en diameter på 0.1 µm, som en modell for kjernen av 
forbrenningspartikler. I tillegg har jeg også brukt partikler fra EU-prosjektet RAIAP, som er 
partikler innsamlet i 4 ulike byer i Europa. Og som allergen har jeg brukt ovalbumin (OVA). 
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Vi injiserte partikler med og uten allergen i fotputa på mus. Fem dager senere studerte vi 
endringer i cellene i den drenerende lymfeknuten. 
 Det totale celletallet i lymfeknuten økte kraftig i den gruppa som fikk både partikler og 
allergen, sammenlignet med gruppene som fikk allergen alene eller partikler alene. Denne 
økningen var dobbelt så stor for B-celler som for T-celler. Partikler sammen med allergen ga 
økt uttrykk av flere overflatemolekyler som er viktige i den allergiske immunresponsen. Vi så 
også at partikler sammen med allergen ga økt produksjon av det allergi-relaterte cytokinet IL-
4 fra lymfeknutecellene, men så ikke ut til å endre produksjonen av det ikke-allergiske 
cytokinet IFN-γ. I hovedsak ga bruk av rene polystyrenpartikler og de innsamlede byluft-
partiklene lignende resultater.  
 For å konkludere, så har modellpartikler og innsamlede byluft-partikler en 
forsterkereffekt på allergisk respons i mus. Partikler og allergen ga økt uttrykk av 
signalmolekyler på celleoverflata og utskilt fra cellene i den lokale lymfeknuten allerede på 
dag 5 etter injeksjon. Mine resultater støtter teorien om at partikkelkjernen bidrar sterkt til 
denne effekten. 
 
 
 
MATALLERGIREGISTERET 
Meldesystem og register for alvorlige allergiske reaksjoner på mat 
 
Ellen Namork og Martinus Løvik 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Pb 4404 Nydalen, 0403 Oslo 
 
Matallergiregisteret er et frivillig, nasjonalt meldesystem for akutte, alvorlige reaksjoner på 
mat der lege søkes innen 24 timer etter inntak av mistenkt mat. Registeret er et samarbeid 
mellom Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet og baseres på meldeskjema, 
med informasjon for videre oppfølging, serumprøver som analyseres mot et panel på 12 av de 
vanligste matallergenene (UniCap), samt i en makromatrise mot 170 matekstrakter, og 
matprøver for allergenanalyse der dette er nødvendig for diagnostisk oppklaring. 
Matallergiregisteret gir legen en skriftlig tilbakemelding basert på sykehistorien, 
serumanalysene og eventuelt matallergenanalysene.  
Siden registeret ble startet 1. juli 2000, har antall meldinger økt  med 10 i året til 80 meldte 
tilfeller i 2003. Kjønnsfordelingen ligger stabilt på 40% menn mot 60% kvinner, mens 
aldersfordelingen viser en topp for små barn mellom 0-4 år og en for unge voksne mellom 25-
35 år. Spesifikt IgE i serum viser at hasselnøtter gir flest reaksjoner serologisk, men peanøtter 
flest sterke reaksjoner. Selleri, erter og reke gir også hyppige reaksjoner mens fisk gir færrest. 
Kryssreaksjoner skaper ofte problemer da matallergener ikke bare kryssreagerer med 
hverandre, men også med pollen og dyreallergener. Serumprøvene har vist at de som reagerer 
positivt overfor reke reagerer med omtrent lik styrke mot midd. Videre, at >50% av de 
seraene som reagerer positivt overfor hasselnøtter reagerer positivt mot selleri og at 80% av 
de samme seraene gir kraftige, positive reaksjoner overfor bjørk. Bjørkeallergikere har også 
ofte allergier mot frukt og bær. Peanøtter tilhører belgfruktene og kryssreagerer med erter, 
bønner, soya og lupin som er av samme familie. 
Formålet med matallergiregisteret er å skaffe informasjon om og kartlegge forekomst av 
matallergien i Norge, samt å øke kunnskapen om matallergener og matallergi. Registeret vil 
bedre mattryggheten for matallergikere ved å avsløre ”skjulte” allergener eller kontaminasjon 
i maten, og ved å sikre bedre merking av matvarer. Etter hvert som antall meldinger øker, 
øker kunnskapen om de forskjellige matallergenene og matallergisituasjonen i Norge. 
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Tryptase – An Important Mast Cell Marker 
 
Leif Carlsson, Pharmacia Diagnostic AB 
 
Mature mast cells are tissue cells of haematopoietic origin. They are normally distributed in 
almost all tissues and are versatile effector cells in the immediate hypersensitivity reactions 
against noxious substances. In mast cell disorders a lot of various stimuli, IgE-dependent (also 
common to basophils) or non IgE-dependent, such as allergens, drugs and growth factors, 
cause by different mechanisms mast cell activation and/or mast cell to growth. However, the 
clinical symptoms are often similar. Some characteristics for mast cells are their long life span 
of several months, the relatively constant number of cells under normal conditions and their 
ability to survive the IgE-dependent degranulation by regranulation and then having the 
possibility to be reactivated again. Mast cells are highly granulated and important secretory 
cells of mediators such as proteases, lipids and cytokines. The granule content of different 
preformed proteases divide the mast cells into the two subtypes MCT and MCTC, also named 
as “lung” and “skin” mast cells due to their localization.  

Tryptase, which is the predominant protein (20-25%) in mast cells, is a trypsinlike 
neutral serine protease. Tryptase is also found in basophils although at a 100-fold less 
concentration.In the mast cell cytoplasm tryptase exists as two monomeric precursors, α-
protryptase and β-protryptase (there are also subclasses of each type), which are derived from 
2 genes on chromosome 16. In human the homology in amino acid sequence is ~90% between 
the two types. The protryptases, predominantly α-protryptase in most cases, are 
spontaneously secreted and distributed in the blood circulation of blood. 

In mast cells, at least ß-protryptase is processed further by two proteolytic steps 
resulting in mature ß-tryptase, which is stored in mast cell secretory granules as an 
enzymatically active tetramer stabilized in a non-covalent complex with heparin.  
Mature tetrameric ß-tryptase released from degranulated mast cells dissociates rapidly into 
enzymatically inactive monomers when reaching physiological pH and salt conditions in the 
extracellular space and especially in the circulation of blood. However, these tryptase 
monomers have still preserved immunological structures and therefore measurable in 
Immunoassays. 

The different types of tryptases can be measured in various body fluids by using 
specific monoclonal antibodies in the design of Immunoasays. Measurement of α-protryptase 
and β-protryptase in serum reflects the number of mast cells, which are rather constant in 
healthy individuals but are consistently increased in systemic mastocytosis and associated 
haematological disorders. The measurement of transiently increased ß-tryptase, both as 
tetramers and dissociated monomers, reflects mast cell activation, e.g. in IgE mediated 
anaphylaxis. The biological activities of tryptase on relevant substrates are still not obvious in 
vivo. Studies, primarily in vitro and in animal models, suggest effects on both peptide and 
cellular levels. However, new approaches of drug development include a novel class of 
tryptase inhibitors, which will increase the knowledge on the pathogenic mechanism. 
In conclusion, tryptase is an important marker of mast cell burden and activity due to its high 
cellular content and as the major secretory product of the both types of mast cells, MCT and 
MCTC. Its maximum level in serum/plasma is reached 1-3 hours after mast cell activation and 
its half-life in serum/plasma of ~2,5 hours make it in addition to its immunological stability a 
useful marker for follow-up e.g. systemic anaphylaxis. 
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Forskningsfondet for NFAI 
 
Tildeling våren 2004, søknadsfrist 15. februar 
 
Innkomne søknader ble fordelt til medlemmene av fondsstyret, og i løpt av februar og mars 
ble det korrespondert via e-post angående tildelingsbeløp. 
Det kom inn 2 søknader, totalt søknadsbeløp kr 100.000. Det ble fordelt kr 45.000 til 2 søkere. 
Oversikt over søkere og tildeling legges ved. Oversikt over tildelingsbeløp, bankgironummer 
etc oversendes kasserer i NFAI når dette er mottatt fra søkerne. 
 
 
Stavanger 12.03.04 
 
 
Knut Øymar 
Leder av fondsstyret 
 
Søker    Institusjon        Søkes til   Søknadsbeløp     Tildelt 
Linda Nilsen Avd for 

miljøimmunologi 
Folkehelseinstituttet 

Prosjekt: 
Hygienehypotesen: 
sammenheng mellom 
allergi og infeksjon i 
tuberkulose pasienter 

30.000.- 25.000 

Lorent Farkas Inst. for patologi, 
Rikshospitalet 

Prosjekt: Thymic 
stromal lympopoietin; a 
candidate target for 
treatment of allergy 

70.000.- 20.000 
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Møtekalender 2004-2006 
 
October 

 

Norwegian Society of Allergology and 
Immunopathology 
2004 Autumn Meeting 

October 2004 
Oslo, Norway  

  
  

 

II European Asthma Congress and II Congress of 
Georgian Association of Allergology and Clinical 
Immunology (GAACI) 

October 2-5, 2004 
Tbilisi, Georgia 

  
  

 

Latin American Association of Allergy, Asthma & 
Immunology 
XII Annual Congress 

October 7–9, 2004 
Tomar, Portugal  

  
  
 Turkish National Society of Allergy and Clinical 

Immunology 
XII Annual Congress 

October 7–10, 2004 
Antalya, Turkey 
Website: www.aid.org.tr 

 
  
 6th Annual Asia Pacific Congress of Allergology and 

Clinical Immunology (APCACI) 
October 11-15, 2004 

Tokyo, Japan 
www.apaaci.org/welcome.htm  

  
 Spanish Society of Allergology and Clinical 

Immunology 
XXIV National Congress 
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October 20-23, 2004 
Marbella, Spain 
Website: www.seaic.es  

  
 
November 
  

 
World COPD Day 
November 17, 2004 
Website: www.goldcopd.com

  

 

American College of Allergy, Asthma and Immunology 
(ACAAI) 
Annual Convention 

November 12-17, 2004 
Boston, Massachusetts, USA 
www.acaai.org  

 

 

International Association of Asthmology 
INTERASMA-EAACI Joint Meeting 
November 27–30, 2004 

Bilbao, Spain 
Website: www.interasma.org/bilbao2004 

 
  

 
Swedish Society of Medicine 
November 2004 
Gothenburg, Sweden 

  
 
December 

 

The 3rd International Congress on Immunosuppression 
December 8-11, 2004 
Manchester Grand Hyatt San Diego 
San Diego, California, United States 
Website: www.ppscme.org/ici  

  
  
2005 
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Norwegian Society of Allergology and 
Immunopathology  
2005 Spring Meeting 

March 2005 
Oslo, Norway  

  
  

 

American Academy of Allergy, Asthma & Immunology 
(AAAAI) 
61st Annual Meeting 

March 18-23, 2005 
San Antonio, Texas, USA 
Website: www.aaaai.org   

  

 

8th Congress of the European Society for Pediatric Dermatology 
Hilton Budapest Congress Centre 
May 5-7, 2005 
Budapest, Hungary 
Website: www.espd2005.com  

  

 

5th Annual Meeting of the Federation of Clinical Immunology 
Societies (FOCIS) 
May 12-16, 2005 
Boston, Massachussetts, USA 
Website: www.focisnet.org

  

 

American Thoracic Society Meeting 
May 20-25, 2005 
San Diego, California, USA 
Web site:www.thoracic.org

  
  

 

World Allergy Organization (WAO) 
World Allergy Congress – XIX 
June 26-July 1, 2005 
Munich, Germany 
Website: www.congrex.com/wac2005

  
  

 
American College of Allergy, Asthma and Immunology 
(ACAAI) 
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Annual Convention 
November 4–9, 2005 
Anaheim, California, USA 
Website: www.acaai.org   

  

 
World COPD Day 
November 16, 2005 
Website: www.goldcopd.com

  

 

Norwegian Society of Allergology and 
Immunopathology 
2004 General Assembly 

December 2005 
Oslo, Norway  

  
2006 

 

American Academy of Allergy, Asthma & Immunology 
(AAAAI) 
62nd Annual Meeting 

March 3–8, 2006 
Miami Beach, Florida, USA 
Website: www.aaaai.org   

  

 

American Thoracic Society Meeting 
May 19-24, 2006 
San Diego, California, USA 
Web site:www.thoracic.org
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