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Ca 10 % av alla patienter på hudkliniker som gör ett s.k. lapptest, uppvisar en reaktion 

efter guldkontakt. Trots detta är det mycket ovanligt att patienterna uttrycker någon kliniskt 

relevant allergi. Samtidigt har nästan alla som har positivt lapptest mot nickel (Ni) kliniska 

besvär av metallen. Detta gör intresset för fördjupad kunskap och förbättrad eller 

komplementerande diagnosmetoder stort. 

I artikel I undersöktes tre patientgrupper: en med positivt lapptest mot guld; en med 

negativt lapptest; och en grupp med en irritantreaktion mot guld (en tillfällig reaktion som inte 

är kopplad till allergi). Från patienternas blod renades immunceller, lymfocyter, fram, för att 

undersöka delningshastighet samt vilka immunologiska markörer, s.k. cytokiner som 

utsöndrades efter stimulering med guld. Resultaten visade att cellerna från allergiker delade 

sig mer än celler från de två grupperna, samt utsöndrade högre nivåer av tre av cytokinerna, 

nämligen Interferon (IFN) – , Interlukin (IL) -2 och IL-13. IFN-  visade sig också vara det 

cytokin som visade högst potential som diagnostisk markör. 

I artikel II undersöktes bakomliggande mekanismer mer noggrant. Två patientgrupper 

samlades in: En grupp med positivt lapptest mot guld som i artikel I visat hög celldelning och 

höga nivåer av IFN- , och en grupp utan guldkänslighet. Från patienternas blod renades 

lymfocyter fram, och dessa undersöktes sedan med avseende på celldelningshastighet, samt 

vilken typ av celler som delade sig. Vi fann att i likhet med vad som är känt angående Ni-

allergi, så var det T-celler av minnestyp som reagerade på guldet hos allergikerna. Dessa celler 

uttryckte också en receptor kallad CLA, som får T-cellerna att vandra till huden. Däremot var 

de tre andra receptorerna som undersöktes, CXCR3, CCR4 och CCR10, inte uttryckta i högre 

nivåer hos allergikerna än icke-allergikerna, vilket har visats vid Ni-allergi. 
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Slutsatserna är att de celler som delar sig hos allergiker efter guldstimulering är av 

minnes-T typ som är destinerade för huden. Till skillnad från Ni-allergi, så uttrycker de här 

cellerna inte receptorerna CXCR3, CCR4 och CCR10 i någon högre grad. Cellerna utsöndrar 

både typ 1-markörer (IFN- , IL-2) och typ 2-markörer (IL-13), vilket stödjer vissa teorier om 

Ni, medan andra hävdar att Ni-stimulerade celler endast uttrycker typ-1 markörer. 


