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STRESZCZENIA		

Nowa	europejska	klasyfikacja	skór-
nych	reakcji	polekowych
Radosław Śpiewak

Zakład Dermatologii Doświadczalnej  
i Kosmetologii, Uniwersytet Jagielloński  
– Collegium Medicum w Krakowie

Reakcje nadwrażliwości na leki stanowią wielkie wy-
zwanie w praktyce alergologicznej. Skóra jest narządem,  
w którym reakcje polekowe rozgrywają się najczęściej, 
również w przypadku systemowego podania leków. Może 
to wynikać z dużego nagromadzenia komórek układu od-
pornościowego w skórze lub synergistycznego efektu le-
ków i czynników środowiskowych (urazy, promieniowanie 
UV itd.). Ponieważ alergią na leki zajmują się najczęściej 
nie-dermatolodzy, dostępne podziały skórnych reakcji po-
lekowych są wzajemnie sprzeczne i niewiele mają wspól-
nego z patofizjologią skóry, co prowadzi do zamieszania 
w literaturze i hamuje rozwój badań nad reakcjami poleko-
wymi. W odpowiedzi na ten stan rzeczy, w 2016 roku za-
wiązała się grupa robocza Europejskiej Akademii Alergolo-
gii i Immunologii Klinicznej poświęcona skórnym objawom 
nadwrażliwości na leki (EAACI	Task	Force	„Cutaneous	ma-
nifestations	of	drug	hypersensitivity”). W grupie tej domi-
nują dermatolodzy, jednak w pracach uczestniczą również 
przedstawiciele innych specjalizacji. Wytyczne naszej grupy 
roboczej powinny ukazać się w pierwszej połowie przyszłe-
go roku. Zaproponowany podział skórnych reakcji pole-
kowych oparty jest na aktualnym stanie wiedzy z zakresu 
fizjologii i patologii skóry, a także na przeglądach systema-
tycznych literatury. Niektóre zespoły objawów tradycyjnie 
kojarzone z reakcjami polekowymi (np. rumień wieloposta-
ciowy, liszaj płaski) zostały wyłączone z proponowanego 
podziału z powodu braku dowodów na faktyczny związek 
przyczynowo-skutkowy między nadwrażliwością na leki  
a danym obrazem chorobowym. Ostatecznie zatem w no-
wej systematyce znajdziemy: pokrzywkę, obrzęk naczynio-
ruchowy, osutkę plamisto-grudkową, rumień trwały i GBF-
DE (generalized	bullous	fixed	drug	eruption), AGEP (acute	
generalized	exanthematous	pustulosis), DRESS (drug	rela-
ted	 eosinophilia	 with	 systemic	 symptoms), SJS/TEN (Ste-
vens-Johnson	 syndrome/toxic	 epidermal	 necrolysis), za-
palenie naczyń, zespół SDRIFE (symmetrical	 drug-related	
intertriginous	and	flexural	exanthema), który w istocie jest 
systemową reaktywacją alergii kontaktowej na leki (sys-
temic	 reactivation	of	 allergic	 contact	dermatitis, SRACD),  
a także układowe reakcje fotoalergiczne.i być podstawą do 
stworzenia użytecznych biomarkerów fenotypów astmy.

Alergia	i	nadwrażliwość		
na	penicylinę
anna Bodzenta-łukaszyk1, Mateusz łukaszyk2

1 Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych,  
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych,  
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Antybiotyki beta-laktamowe, do których należą peni-
cyliny, cefalosporyny i karbapenemy, są grupą leków naj-
częściej wywołujących alergię/nadwrażliwość na leki. Do-
kładna epidemiologia dotycząca działań niepożądanych 
w/w antybiotyków jest nieznana i zależy od kraju, z które-
go pochodzą dane. W USA oficjalne, zarejestrowane dane 
wykazują, że ok. 8% pacjentów wskazywało na penicylinę 
jako główny czynnik sprawczy np.wstrząsu anafilaktycz-
nego. Wśród chorych hospitalizowanych, również w USA, 
raportowana przez nich samych częstość alergii na peni-
cylinę sięgała nawet 10%. W Polsce brak jest dokładnych 
danych. W prezentownym wykładzie zwrócono uwagę na 
czynniki ryzyka alergii/nadwrażliwości na penicylinę oraz 
patomechanizm tych zjawisk. Omówiono istotne różnice 
dotyczące alergicznej i niealergicznej nadwrażliwości na 
penicylinę, obraz kliniczny i postępowanie diagnostyczne, 
zwracając szczególną uwagę na poprawnie i szczegółowo 
zebrany wywiad. Przedstawiono również algorytm postę-
powania w alergii na penicylinę.

Piśmiennictwo:
1. Brockow K, Aberer W, Ardern-Jones M, et al. EAACI guideline on how to clas-

sify cutaneous manifestations of drug hypersensitivity (w przygotowaniu).

Piśmiennictwo:
1. Demoly P, Adkinson NF, Brockow K, et al. International Consensus on drug 

allergy. Allergy 2014; 69: 420-37.

2. Macy E, Romano A, Khan D. Practical management of antibiotic hypersensiti-
vity in 2017. J Allergy Clin Immunol Pract 2017; 5: 577-86.

3. Zalewska-Janowska A, Spiewak R, Kowalski ML. Cutaneous manifestation of 
drug allergy and hypersensitivity. Immunol Allergy Clin Am 2017; 37: 165-81.

4. Gonzales-Estrada A, Radojicic C. Penicillin allergy:a practical guide for clini-
cians. Clev Clin J Med 2015; 82: 295-300.

5. Buczko W, Danysz A. Farmakologia Danysza. Kompendium farmakologii i far-
makoterapii. Edra Urban & Partner, Wrocław 2016.

6. Jenerowicz D, Czarnecka-Operacz M, Silny W. Skórne objawy nadwrażliwości 
na leki. Termedia, Poznań 2009.
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Kiedy	i	jak	testować	alergię		
na	penicylinę
MaRta ChełMińska

Klinika Alergologii Katedry Pneumonologii  
i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Nadwrażliwość na penicylinę, stanowi istotny problem 
kliniczny, między innymi ze względu na szerokie zasto-
sowanie tej grupy leków. Przeprowadzona diagnostyka 
pozwala na potwierdzenie lub odrzucenie rozpoznania  
i obejmuje poza dokładnie zebranym wywiadem, wykona-
nie testów skórnych, badań in	 vitro oraz prób prowoka-
cyjnych. Zaleca się wykonywanie badań u osób, u których 
wystąpiła reakcja nadwrażliwości po leku który nie ma 
odpowiednika, a jego zastosowanie jest konieczne oraz 
w przypadku, w którym o wywołanie reakcji podejrzanych 
jest wiele leków. Nie należy wykonywać badań w sytuacji 
gdy nie stwierdza się związku przyczynowo-skutkowego 
pomiędzy zastosowaniem leku a wystąpieniem objawów 
(np. czas reakcji, następne przyjęcie leku nie wywołuje ob-
jawów, reakcje występują także bez związku ze stosowa-
niem leku). Po przeprowadzeniu wywiadu i ustaleniu wska-
zań do diagnostyki, wykonuje się testy skórne, które ocenia 
się jako metodę szybką, łatwą, tanią i najczęściej wysoce 
swoistą. Pierwszy etap to testy punktowe, które jeśli zosta-
ną ocenione jako ujemne, rozszerza się o testy śródskórne. 
Zarówno testy punktowe jak i śródskórne zarezerwowane 
są dla diagnostyki reakcji natychmiastowych, natomiast 
w przypadku reakcji nienatychmiastowych wykonuje się 
testy śródskórne o opóźnionym odczycie oraz testy płat-

Piśmiennictwo:
1. Demoly P, Adkinson NF, Brockow K, et al. International Consensus on drug 

allergy. Allergy 2014; 69: 420-37.

2. Brockow K, Gavey LH, Aberer W, et al. Skin test concentrations for systemically 
administered drugs – an ENDA/EAACI Drug Allergy Interest Group position 
paper. Allergy 2013; 68: 702-12.

3. Sacco KA, Bates A, Brigham TJ, et al. Clinical outcomes following inpatient 
penicillin allergy testing: A systemic review and meta-analysis. Allergy 2017; 
72: 1288-96.

4. Mayorga C, Celik G, Rouzaire P, et al. In vitro tests for drug hypersensitivity 
reactions: an ENDA/EAACI Drug Allergy Interest Group position paper. Allergy 
2016; 71: 1103-34.

kowe. Ujemny wynik testów skórnych punktowych powo-
duje konieczność wykonania prób prowokacyjnych. Prze-
ciwwskazane jest wykonywanie testów prowokacyjnych 
w przypadkach chorych, u których wcześniej wystąpiła po 
podaniu leku zagrażająca życiu reakcja. Uzupełnieniem 
testów skórnych i prób prowokacyjnych są badania in	vi-
tro, które niestety nie mają jednoznacznych rekomendacji, 
jednak w przypadku alergii na penicylinę stanowią cenne 
uzupełnienie diagnostyki. Czułość i swoistość sIgE zależy 
od zastosowanej metody i waha się odpowiednio w prze-
dziale 42,9-75% oraz 67,7-83,3%. Kolejną metodą in-vitro 
jest test aktywacji bazofilów, którego czułość i swoistość 
dla penicyliny wynosi odpowiednio 22-55%, oraz 79-96%. 
Rozpoznanie alergii na penicylinę utrudnione może być 
także z powodu możliwych reakcji krzyżowych pomiędzy 
penicylinami i cefalosporynami. Konieczne jest wówczas 
poszerzenie diagnostyki, o wykorzystanie poszczególnych 
determinant antygenowych penicyliny, których reprezenta-
cja jest aktualnie niekompletna.
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Reakcje	na	cefalosporyny
Joanna GlüCk

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Alergo-
logii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach

Cefalosporyny stanowią obok penicylin najczęstszą 
przyczynę nadwrażliwości na antybiotyki. Nadwrażliwość 
ta może mieć charakter natychmiastowy lub nienatychmia-
stowy. Ze względu na bardzo dużą liczbę antybiotyków na-
leżących do grupy cefalosporyn, tworzących aktualnie już 
pięć generacji, konieczna jest rzetelna diagnostyka w celu 
ustalenia, czy nadwrażliwość, która wystąpiła u badanego 
chorego dotyczy całej grupy cefalosporyn i innych antybio-
tyków beta-laktamowych, czy może chory jest uczulony 
tylko na grupę cefalosporyn o identycznej lub podobnej 
budowie łańcucha bocznego lub wyłącznie na jedną okre-
śloną cefalosporynę, będąc wyrazem nadwrażliwości na 
całą cząsteczkę leku. Ma to niebagatelne znaczenie klinicz-
ne, gdyż leki z tej grupy stosowane są powszechnie, zarów-
no w lecznictwie ambulatoryjnym, jak i podczas hospitali-
zacji, stanowiąc podstawę profilaktyki przeciwbakteryjnej 
przed zabiegiem operacyjnym, a także leczenia ciężkich 
zakażeń.

W aspekcie nadwrażliwości na podstawie budowy łań-
cucha bocznego wyszczególniono trzy grupy cefalosporyn 
należących do różnych generacji. Grupa pierwsza, me-
toksyiminowa, obejmuje m.in. cefuroksym, ceftriakson, 
cefotaksym, cefepim, cefodyzym, ceftazydym, do grupy 
drugiej – aminocefalosporyn należą: cefalexin, cefadroxil, 
cefaklor, trzecią grupę stanowią cefalosporyny	 o	 różno-
rodnej	 budowie	 biochemicznej.	 Możliwe	 jest	 również	
wystąpienie	 nadwrażliwości	 na	 cefalosporyny należące 
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do więcej niż jednej z wymienionych grup lub wyłącznie 
na jeden związek chemiczny. Określenie zakresu nadwraż-
liwości na cefalosporyny możliwe jest dzięki diagnostyce, 
która obejmuje szczegółowy wywiad, na podstawie które-
go można postawić podejrzenie nadwrażliwości na lek lub 
stwierdzić, że zgłaszane objawy wskazują na inne działania 
niepożądane. Następnym etapem diagnostycznym są testy 
skórne. Przy nadwrażliwości typu natychmiastowego wy-
konywane są testy punktowe z nierozcieńczonym lekiem,  
a następnie testy śródskórne ze stopniowo zwiększa-
nym stężeniem leku do określonego stężenia niedrażnią-
cego (zwykle 2 mg/ml lub 20 mg/ml). Przy podejrzeniu 
nadwrażliwości nienatychmiastowej wykonywane są te-
sty śródskórne z późnym odczytem oraz testy płatkowe.  
W przypadku uzyskania wyniku ujemnego testów skórnych 
przeprowadza się prowokację doustną, domięśniową lub 
dożylną, stopniowo zwiększając dawki aż do pełnej poje-
dynczej dawki terapeutycznej. Badania laboratoryjne mają 
ograniczone znaczenie.
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W praktyce, w diagnostyce przebytych reakcji po A-NBL 
nadal nie dysponujemy nieinwazyjnymi badaniami, które 
miałyby zadowalającą czułość i swoistość. Testy skórne 
punktowe i śródskórne są nieprzydatne. Złotym standar-
dem w diagnostyce A-NBL pozostaje zatem, o ile wskazana 
(z uwzględnieniem przeciwwskazań), próba ekspozycyjna 
z lekiem [1, 2]. W tej sytuacji szczególnego znaczenia na-
biera szeroko rozumiany wywiad, z próbą odpowiedzi na 
następujące zasadnicze pytania: 1. czy reakcja faktycznie 
polekowa [tu kluczowe jest rozumienie faktu, że czasowy 
związek dolegliwości z uprzednim narażeniem na lek nie-
koniecznie oznacza związek przyczynowo-skutkowy [3]. 
2. czy reakcja polekowa jedyna? Jaki przebieg, dynamika, 
reakcja na leczenie 3. czy natychmiastowa?/późna? 4. czy 
zagrażająca życiu? 5. czy dostępna dokumentacja medycz-
na? Przed kwalifikacją chorego do próby ekspozycyjnej  
z podejrzanym lekiem niezbędna jest ocena stanu zdrowia 
chorego z uwzględnieniem wywiadu w kierunku chorób 
przewlekłych, stosowanych leków, oraz innych chorób 
z kręgu nadwrażliwości i w tym kontekście rozważenie, 
czy istnieją przeciwwskazania do tego badania oraz wa-
runków, w jakich ta diagnostyka powinna przeprowadzo-
na [4]. Powyższe czynności są procesem czasochłonnym, 
wymagającym wiedzy zarówno o przebiegu klinicznym 
nadwrażliwości na poszczególne grupy leków, jak i o dzia-
łaniach ubocznych tych leków oraz współpracy chorego. 
Zacytowane powyżej stanowisko ENDA (European	 Ne-
twork	of	Drug	Allergy) jest raczej próbą uporządkowania 
rozproszonej dotychczas wiedzy o alergii na leki oraz wy-
znaczeniem kierunków dalszych badań, aniżeli zbiorem 
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wytycznych w postępowaniu [5]. Szczegółowy opis alergii 
na różne A-NBL wykracza poza zakres streszczenia i zostało 
tylko zasygnalizowane. Makrolidy: jedne z najbezpieczniej-
szych antybiotyków, małe cząsteczki, nie tworzą wiązań 
się z białkami osocza, wyjątkowo reakcje późne najczęściej 
pod postacią osutki sutki plamisto-grudkowej; krzyżowości 
w obrębie grupy nie wykazano. Sulfonamidy: najczęściej 
łagodne późne osutki plamisto-grudkowe, rumień trwały. 
Rzadko ciężkie późne skórne reakcje - ryzyko wyższe, niż dla 
innych antybiotyków (szczególnie w grupie chorych z HIV). 
Nie ma krzyżowości między sulfonamidami o działaniu p-
bakteryjnym, a innymi lekami o budowie sulfonamidów. 
Chinolony: częstość reakcji niepożądanych wzrosła, uwa-
ża się, że mogą bezpośrednio aktywować komórkę tuczną 
przez receptor Mrgprb2; duża reaktywność krzyżowa dla 
reakcji natychmiastowych między różnymi chinolonami;  
w większości natychmiastowe reakcje pod postacią po-
krzywki, obrzęku n-r, także anafilaksji, rzadziej osutki pla-
misto-grudkowe, rumień trwały, czy ciężkie późne skórne 
reakcje jak zespół Stevens-Johnson’a, czy toksyczna nekro-
liza naskórka. Aminoglikozydy: reakcja nadwrażliwości bar-
dzo rzadko (za wyjątkiem alergii kontaktową na neomy-
cynę, która jest częsta). Tetracykliny: wzrastająca częstość 
późnych postaci alergii na minocyklinę.
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Reakcje	na	leki	znieczulające		
miejscowo
aliCJa GRzanka
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Dermatologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego 
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Każdego roku coraz więcej pacjentów zostaje podda-
nych procedurom medycznym z wykorzystaniem leków 
znieczulających miejscowo (LZM). Rosnący wzrost znie-
czuleń miejscowych zwiększa ryzyko wystąpienia działań 
niepożądanych LZM, w tym reakcji nadwrażliwości. Naj-
rzadziej występują reakcje alergiczne IgE-zależne. Częściej 
spotykamy reakcje alergiczne typu komórkowego, a naj-
częściej objawy nadwrażliwości niealergicznej. Większość 
objawów niepożądanych, z których część może naślado-
wać reakcje nadwrażliwości, wiąże się z innymi  przyczy-
nami (działania toksyczne, wpływ jednoczesnego podania 
adrenaliny, omdlenia wazowagalne, reakcje lękowe).

Reakcje alergiczne IgE-zależne - choć stanowią około 1% 
wszystkich raportowanych niespodziewanych działań nie-
pożądanych występujących po podaniu LZM, wobec fak-
tu coraz częstszego ich zastosowania - będą występowały  
u coraz większej liczby osób. Każde niespodziewane działa-
nie niepożądane w czasie znieczulenia miejscowego stano-
wi wskazanie do podjęcia próby ustalenia przyczyny/prze-
prowadzenia diagnostyki oraz konsultacji alergologicznej  
i/lub innych specjalizacji.

Diagnostyka nadwrażliwości na leki znieczulenia miej-
scowego powinna uwzględniać dane z badania podmio-
towego i z lekarskiego opisu zdarzenia zawartego w karcie 
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informacyjnej wydanej pacjentowi oraz obejmować wyko-
nanie testów pozwalających na ocenę reakcji natychmia-
stowej i opóźnionej oraz nie tylko na sam preparat LZM, 
ale także inne składniki leku i środki związane z procedurą 
znieczulenia. Optymalne stężenia do wykonania testów 
skórnych (punktowych, śródskórnych i testy płatkowych) 
dla LZM zostały jednoznacznie zdefiniowane, a ich ujemne 
wyniki mają dużą wartość predykcyjną (97%). Testy pro-
wokacyjne (pojedynczo ślepe, kontrolowane placebo) po-
winny stanowić ostatni etap postępowania diagnostyczne-
go przy ujemnych/wątpliwych wynikach testów skórnych. 
Diagnozują nadwrażliwość na LZM niezależnie od jej me-
chanizmu (diagnostyka nadwrażliwości niealergicznej oraz 
potwierdzenie tolerancji LZM wykazanej w testach skór-
nych). Powinny być zawsze wykonane przy wyborze leku 
alternatywnego. 

Każdy przypadek udokumentowanej nadwrażliwości 
na dany preparat wiąże się z koniecznością ustalenia, czy 
występują alergie krzyżowe z innymi dostępnymi na rynku 
LZM oraz zobowiązuje do wytypowania alternatywnego 
bezpiecznego preparatu. Badania przesiewowe u osób bez 
wywiadu w kierunku nadwrażliwości na LZM nie są obec-
nie zalecane.
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Nadwrażliwość, alergia i anafilaksja na leki stosowane 
okołooperacyjnie nie jest częstym, lecz bardzo poważnym 
problemem klinicznym obarczonym wyższą śmiertelnością 
niż nadwrażliwość na inne czynniki je wywołujące. Reakcje 
te są najczęściej niezależne od IgE i występują w przebie-
gu toksycznej lub niespecyficznej aktywacji mastocytów. 
Część z tych reakcji ma charakter IgE-zależny i występuje 
w efekcie reakcji sIgE skierowanych przeciwko poszczegól-
nym lekom lub ich fragmentom.

Częstość reakcji nadwrażliwości na preparaty i leki sto-
sowane okołooperacyjnie jest trudna do oszacowania,  
a częstość anafilaksji podczas znieczulenia ogólnego ocenia 
się na 1 przypadek na 2 000-20 000 zabiegów. Ten typ zda-
rzeń obciąża wysoka śmiertelność, wyższa niż w anafilaksji 
wywołanej innymi czynnikami, a wynosząca od 1,4% do 
9%. Najczęstszymi czynnikami odpowiedzialnymi za reakcje 
nadwrażliwości okołooperacyjnej są antybiotyki stosowa-
ne w profilaktyce zakażeń (penicylina, betalaktamy, wan-
komycyna). W znacznej części reakcje na antybiotyki (poza 
wankomycyną) mają charakter IgE-zależny i mogą być przy-
czyną reakcji krzyżowych z innymi betalaktamami zależnie 
od charakteru przeciwciał, które mogą być skierowane albo 
przeciwko pierścieniowi betalaktamu bądź przeciwko jego 
łańcuchom bocznym. Drugą przyczyną są według większo-
ści relacji (poza statystykami francuskimi) leki zwiotczające 
mięśnie poprzecznie prążkowane (NBMA), których mecha-
nizm wywoływania anafilaksji przebiega w sposób bądź 
IgE-zależny, bądź poprzez IgE-niezależną degranualację 
mastocyta m.in. poprzez nowo opisany receptor MrgprB2. 
Wobec częstszych reakcji na NBMA u kobiet, sugeruje się, 
że IgE-zależna nadwrażliwość na NBMA u kobiet może być 
efektem uczulenia krzyżowego na kosmetyki, detergen-
ty i środki dezynfekcyjne zawierające czwartorzędowy jon 
amonowy (NH4+R). Kolejne miejsca na liście czynników 
odpowiedzialnych za opisywane reakcje zajmują: lateks, 
środki dezynfekcyjne i barwniki (chlorhexydyna, błękit me-
tylenowy, błękit izosulfanu), jodowe środki kontrastowe 
oraz Sugammadeks, który jest zmodyfikowaną gamma-cy-
klodekstryną służącą do odwrócenia blokady przewodnic-
twa nerwowo-mięśniowego wywołanej przez rokuronium 
lub wekuronium (wybiórczo wiąże te leki przez tworzenie 
kompleksów zmniejszających ich dostępność w miejscu 
wiązania z receptorami nikotynowymi na płytce nerwo-
wo-mięśniowej). Znacznie rzadziej opisywane są reakcje 
nadwrażliwości na środki sedujące: barbiturany i propofol. 
Anafilaksja po propofolu, niebarbituranowym środku se-
dującym stosowanym do indukcji i podtrzymania sedacji, 
była częstsza w czasie, gdy m.in w USA w preparacie tym 
był obecny olej rycynowy (składnik emulsji leku). Obecnie 
propofol zawiera nośnik z domieszką oleju sojowego i ślad 
żółtka jajka (lecytyna). Pomimo, że lek jest przeciwwskazany 
u osób z uczuleniem na soję, wielu pacjentów uczulonych 
zarówno na soję jak jako toleruje ten preparat bez objawów 
nadwrażliwości (prawdopodobnie dzięki rafinacji oleju so-
jowego). W poszukiwaniu dalszych czynników etiologicz-

nych nadwrażliwości okołooperacyjnej należy także brać 
pod uwagę niesteroidowe leki przeciwzapalne, żelatynę 
zawarta w płynach infuzyjnych i transfuzje krwi.

Obraz kliniczny nadwrażliwości na leki stosowane oko-
łooperacyjnie jest zdominowany przez objawy krążenio-
we (występują w około 50% przypadków) i oddechowe. 
Objawy skórne i objawy ze strony układu pokarmowego 
są rzadsze. W etiologii objawów krążeniowo-oddecho-
wych rolę kofaktorów mogą pełnić stres, niedotlenienie, 
kondycja zdrowotna pacjenta (współistnienie choroby nie-
dokrwiennej serca i astmy) jak też leki zażywane uprzednio 
przez pacjentów (betablokery, blokery enzymu konwertują-
cego konwertazę angiotensyny). Opisywana jest też więk-
sza częstość anafilaksji okołooperacyjnej u kobiet mogąca 
mieć związek z udziałem żeńskich hormonów płciowych. 
Objawy reakcji nadwrażliwości na leki stosowane przed  
i podczas zabiegu operacyjnego są nagłe i rozwijają się  
w ciągu kilku minut z racji parenteralnej lub inhalacyjnej 
drogi podawania większości wówczas stosowanych leków.

W ocenie ciężkości reakcji nadwrażliwości po lekach 
okołooperacyjnych jest przydatna skala Ringa-Messmera, 
według której do stopnia 1. kwalifikuje się przypadki z ob-
jawami ograniczonymi do skóry, do stopnia 2. przypadki 
z objawami wielonarządowymi, ale niezagrażającymi życiu 
(zarówno skórnymi, jak oddechowymi i krążeniowymi), do 
stopnia 3. reakcje z zagrażającymi życiu objawami wielona-
rządowymi i do stopnia 4. reakcje przebiegające z zatrzy-
maniem krążenia i oddechu.

Diagnostyka nadwrażliwości na grupę preparatów sto-
sowanych okołooperacyjnie jest prawdziwym wyzwaniem 
dla alergologa. Rozpoznanie jest zwykle utrudnione przez: 
brak komunikacji ze znieczulonym pacjentem, ograniczenie 
obserwacji reakcji skóry do obszaru pola operacyjnego jak 
i opóźnione, przez odnoszenie obserwowanych objawów 
do zaburzeń krążeniowo-oddechowych możliwych do wy-
stąpienia w przebiegu indukcji i kontynuacji znieczulenia, 
intubacji lub samego zabiegu operacyjnego. Większość 
preparatów stosowanych podczas znieczulenia ogólne-
go może obniżać ciśnienie tętnicze, zmniejszać rzut serca 
oraz wywoływać zależną od dawki depresję oddechową. 
Wytypowanie czynnika etiologicznego anafilaksji utrudnia 
i opóźnia fakt polipragmazji okołooperacyjnej, jednocza-
sowego udziału kilku potencjalnych czynników etiologicz-
nych, braku oceny stężenia tryptazy w okresie zdarzenia 
i braku dostępu do szczegółowej dokumentacji lekarskiej.

Podstawową metodą diagnostyczną (przy założeniu wy-
stąpienia reakcji zależnej od IgE) są testy skórne. Testy typu 
prick i wykonywane sekwencyjnie testy śródskórne mają 
różne wartości predykcji dodatniej i ujemnej w zależno-
ści od testowanego preparatu. Optymalne stężenia leków 
stosowanych w przebiegu znieczulenia zostały ustalone 
i opublikowane w wytycznych sekcji alergii na leki ENDA 
Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej. 
Należy podkreślić, że testy serologiczne i testy komórkowe 
mają mniejszą niż testy skórne wartość diagnostyczną.

Leczenie anafilaksji okołooperacyjnej nie odbiega od 
reguł leczenia anafilaksji wywołanej innymi czynnikami, 
podstawową role odgrywają adrenalina, agresywne wypeł-
nianie łożyska naczyniowego i leczenie objawowe (np. leki 
rozkurczające oskrzela). Leki przeciwhistaminowe i korty-
kosteroidy sterydy mają bardzo ograniczone zastosowanie 
w tym przypadku.
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Choroba dróg oddechowych zaostrzana przez niestery-
dowe leki przeciwzapalne (ang. NSAID-Exacerbated	Respira-
tory	Disease) to zespół kliniczny, na który składa się astma, 
przewlekłe eozynofilowe zapalenie zatok, polipy nosa oraz 
ostre reakcje ze strony górnych i dolnych dróg oddechowych 
występujące po zażyciu aspiryny i innych NLPZ (inhibitorów 
cyklooksygenazy-1). Nazwa zespołu wskazuje, że ekspozycja 
na te leki nie inicjuje choroby przewlekłej, a tylko zaostrza 
jej objawy. Reakcje na NLPZ mają charakter nieimmunolo-
giczny, krzyżowy i są efektem hamowania cyklooksygena-
zy-1. N-ERD dotyczy częściej kobiet i jej pierwsze objawy 
pojawiają się zazwyczaj pomiędzy 30. a 40. rokiem życia. 
Najczęściej, jako pierwszy pojawia się wodnisty, całorocz-
ny katar, następnie objawy astmy. Nagle, po zażyciu NLPZ, 
pacjent doznaje ostrych objawów ze strony górnych i/lub 
dolnych dróg oddechowych, pomimo, że do tej pory leki te 
zażywał bezpiecznie. Astma postępuje. Nasila się zapalenie 
zatok z polipami, które odrastają pomimo ich usuwania chi-
rurgicznego. Zaprzestanie stosowania NLPZ nie hamuje dal-
szego postępu choroby. Tak więc, typowy fenotyp N-ERD, to 
ciężka/umiarkowana astma o początku w wieku dorosłym  
z towarzyszącym ciężkim eozynofilowym zapaleniem zatok 

Piśmiennictwo:
1. Szczeklik A, Niżankowska E, Duplaga M, on behalf of the AIANE Investigators. 

Natural history of aspirin-induced asthma. Eur Respir J 2000; 16: 432-6.

2. Niżankowska-Mogilnicka E, Bochenek G, Mastalerz L, et al. EAACI/GA2LEN 
guideline: aspirin provocation tests for diagnosis of aspirin hypersensitivity. 
Allergy 2007; 62: 1111-18.

3. Kowalski ML, Makowska JS, Blanca M, et al. Hypersensitivity to nonsteroi-
dal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) – classification, diagnosis and mana-
gement: review of the EAACI/ENDA and GA2LEN/HANNA. Allergy 2011; 66: 
818-29.

4. Kowalski ML, Makowska JS, Blanca M, i wsp. Nadwrażliwość na niestroidowe 
leki przeciwzapalne (NLPZ) – klasyfikacja, rozpoznawanie i leczenie: przegląd 
EAACI/ENDA i GA2LEN/HANNA. Alergia Astma Immunologia 2011; 16: 57-
70.

z nawracającymi polipami nosa oraz eozynofilią krwi obwo-
dowej. Ostre reakcje po NLPZ, to najczęściej skurcz oskrzeli, 
czasem zagrażający życiu, objawy ze strony nosa w postaci 
wodnistej wydzieliny, kichania, blokady nosa, świądu. Rza-
dziej występują objawy spojówkowe, skórne, żołądkowe, 
hipotonia. Starannie zebrany wywiad pozwala z dużym 
prawdopodobieństwem na wysunięcie rozpoznania N-ERD. 
Jednakże dopiero wykonanie testu prowokacyjnego z aspi-
ryną pozwala na ostateczną diagnozę. W praktyce klinicznej 
stosuje się 3 rodzaje testów: doustny, wziewny, donosowy, 
z czego ten pierwszy uznawany jest za „złoty standard”. Nie 
ma wiarygodnych testów in	 vitro dla rozpoznania N-ERD. 
Bardzo ważna jest edukacja pacjentów zakazująca stoso-
wania NLPZ (inhibitorów cyklooksygenazy-1) z pouczeniem  
o możliwości stosowania selektywnych inhibitorów cyklook-
sygenazy-2.
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Skórne	manifestacje	krzyżowych		
reakcji	nadwrażliwości	na	NLPZ
Joanna Makowska, MaRek l. kowalski

Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii UM  
w Łodzi

Występowanie krzyżowych reakcji na NLPZ manifestu-
jących się objawami ze strony skóry związane jest z tym 
samym jak w przypadku reakcji oddechowych (N-ERD), 
niealergicznym mechanizmem nadwrażliwości. NLPZ silnie 
hamujące cyklooxygenazę-1 i syntezę prostaglandyn akty-
wują  komórki zapalne prowadząc do uwalniania mediato-
rów z komórek zapalnych.

Wyróżniamy dwa typy krzyżowej nadwrażliwości skór-
nej na NLPZ:	Choroba skóry zaostrzana przez NLPZ oraz po-
krzywka/obrzęk naczynioruchowy wyzwalany przez NLPZ.

Choroba skóry zaostrzana przez NLPZ (NSAIDs-exacer-
bated	cutaneous	diesease, NECD) objawia się pokrzywką 
i/lub obrzękiem naczynioruchowym i występuje u chorych 
z samoistną przewlekłą pokrzywką w wywiadzie. Objawy 
skórne pojawiają się zazwyczaj w ciągu jednej do 5 go-
dzin po przyjęciu leku. Nasilenie objawów wyzwalanych 
przez lek jest zależne od dawki i jest większe w stadium 
aktywnym pokrzywki. Należy pamiętać, że u tych chorych 
lek przeciwzapalny jest tylko jednym z czynników zaostrza-
jących przewlekłą pokrzywkę która z może być charakter 
spontaniczny lub być wyzwalana przez inne czynniki np. 
infekcje, antybiotyki, czynniki fizyczne, stres. Większość 
chorych (75-90%) dobrze toleruje z selektywne inhibito-
ry COX-2 (koksyby) podczas gdy preferencyjne inhibitory 
COX-2, takie jak nimesulid, meloksikam czy słabe inhibitory 
COX-1) (np. paracetamol) są na ogół dobrze tolerowane.

Pokrzywka/obrzęk naczynioruchowy wyzwalane przez 
NLPZ (NSAIDs-induced	 urticaria/angioedema, NIUA)	 ma 
obraz do N-ECD, ale istotną różnica jest to, że objawy po 
NLPZ występują u osoby bez przewlekłej pokrzywki w wy-
wiadzie ‒ NLPZ są jedynymi czynnikami indukującymi ob-
jawy. W przeciwieństwie do N-ECD u osób z NIUA objawy 
dotyczące skóry i błon śluzowych nie występują przy braku 
ekspozycji na lek. Objawy są wywoływane przez kwas ace-
tylosalicylowy i inne silne inhibitory COX-1. Słabe inhibito-
ry COX-1 mogą wywołać objawy u części pacjentów (do 
20%), zwłaszcza jeżeli są stosowane w wysokich dawkach 
(np. powyżej 1000 mg paracetamolu). Selektywne inhibi-
tory COX-2 są zazwyczaj dobrze tolerowane.

Należy podkreślić, że u 10-20% chorych nadwrażliwych 
na NLPZ reakcje mogą mieć charakter mieszany tzn. obej-
mować np. objawy oddechowe i skórne lub nie dają się 
zakwalifikować jednoznacznie do jednego z klasycznych 
typów reakcji.

Desensytyzacja	na	niesteroidowe	
leki	przeciwzapalne
Joanna Makowska

Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii UM  
w Łodzi

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stanowią 
jedną z najczęstszych przyczyn nadwrażliwości na leki. 
Głównym zaleceniem dotyczącym postępowania u takich 
pacjentów jest unikanie leku wywołującego reakcję nad-
wrażliwości i znalezienie bezpiecznych leków (próba eks-
pozycji na lek). W niektórych przypadkach, kiedy nie ma 
możliwości  zastosowania innego leku (np. konieczność 
leczenia przeciwpłytkowego) jedyną opcją jest wytworze-
nie tolerancji na lek poprzez desensytyzację. Desensytyza-
cja polega na podawaniu wzrastających dawek np. kwasu 
acetylosalicylowego. W momencie reakcji należy powtó-
rzyć dawkę wywołującą reakcję aby uzyskać tolerancję  
i następnie kontynuować procedurę aż do uzyskania tera-
peutycznej dawki leku. Stan tolerancji utrzymuje się tylko 
jeżeli lek podawany jest codziennie, w przypadku przerwa-
nia terapii reakcje nadwrażliwości nawracają i pacjent musi 
być ponownie poddanych desensytyzacji. Dodatkowe ko-
rzyści można uzyskać poprzez desensytyzację i przewlekłe 
podawanie kwasu acetylosalicylowego u pacjentów z tzw. 
chorobą dróg oddechowych zaostrzaną przez NLPZ (astmą  
z nadwrażliwością na NLPZ). U pacjentów poddanych tera-
pii obserwuje się złagodzenie objawów nieżytu nosa i zatok 
oraz astmy, redukcję dawek leków doustnych i wziewnych 
oraz zmniejszenie liczby wizyt z powodu zaostrzeń astmy.

Piśmiennictwo:
1. Kowalski ML, Makowska JS, Blanca M, et al. Hypersensitivity to nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - classification, diagnosis and manage-
ment: review of the EAACI/ENDA(#) and GA2LEN/HANNA*. Allergy 2011; 66: 
818-29.

2. Kowalski ML, Asero R, Bavbek S, et al. Classification and practical approach 
to the diagnosis and management of hypersensitivity to nonsteroidal anti-in-
flammatory drugs. Allergy 2013; 68: 1219-32.

3. Kowalski ML, Wardzyńska A, Makowska JS. Clinical Trials of Aspirin Treatment 
After Desensitization in Aspirin-Exacerbated Respiratory Disease. Immunol Al-
lergy Clin North Am 2016; 36: 705-17.
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Nadwrażliwość	na	NLPZ	u	dzieci
ewa CiChoCka-JaRosz

Klinika Chorób Dzieci, Katedra Pediatrii,  
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Uniwersytet  
Jagielloński -  ollegium Medicum w Krakowie

Najczęściej NLPZ w pediatrii stosuje się do opanowania 
gorączki i bólu (ibuprofen i acetaminofen u młodszych 
dzieci, też leki z innych podgrup u nastolatków). Choć 
dane epidemiologiczne u dzieci są nieliczne, NLPZ znajdują 
się na drugim miejscu jako przyczyna polekowych reakcji 
nadwrażliwości, a na pierwszym miejscu w anafilaksji pole-
kowej. Rzadko u dzieci występują odczyny fototoksyczne/
fotoalergiczne po NLPZ. Wytyczne Europejskiej Sieci Alergii 
na Leki (ENDA) klasyfikują niepożądane reakcje na NLPZ do 
reakcji typu A – zależne od dawki, nie-immunologiczne, 
oraz reakcji typu B – nieprzewidywalne, immunologiczne 
(reakcje nadwrażliwości). Reakcje typu B klasyfikuje się wg 
ENDA do 5 grup. U dzieci obraz kliniczny wydaje się bar-
dziej odpowiadać klasyfikacji do 3 grup od najczęstszych 
do sporadycznych: 1. Reakcje niealergicznej nadwrażliwo-
ści na NLPZ (odpowiada grupom 1, 2, 3 wg ENDA) - pato-
mechanizm wynika z zahamowania cyklooksygenazy COX-
1, objawy występują w okresie 1-6 godzin od podania leku, 
typowe są reakcje krzyżowe z NLPZ o odmiennej struktu-
rze chemicznej, 2. Reakcje zależne od IgE na pojedynczą 
grupę NLPZ (grupa 4 wg ENDA) - natychmiastowe (najczę-
ściej do godziny od podania), bez ryzyka reakcji krzyżowej 
z NLPZ innych grup, 3. Reakcje opóźnione na pojedynczą 
grupę NLPZ (grupa 5 wg ENDA) - patomechanizm odpo-
wiedzi T-komórkowej, objawy występują >24 godzin od 
ekspozycji. Najczęstsze u dzieci są reakcje klasy 1 i 2. Bez 
względu na podłoże reakcji objawy głównie dotyczą skó-
ry i/lub błon śluzowych. W diagnostyce różnicowej należy 
przede wszystkim uwzględnić zakażenia wirusowe. Zasa-
dy diagnostyki odczynów polekowych u dzieci i dorosłych 
są wspólne i obejmują: szczegółowy wywiad, testy skórne  
(w części przypadków) oraz próbę prowokacji w warunkach 
kontrolowanych (złoty standard). Rodzinna nadwrażliwość 
na NLPZ jest najistotniejszym predyktorem dodatniego wy-
niku prowokacji. U dzieci po zagrażającej życiu anafilaksji 
lub po ciężkiej reakcji opóźnionej (SJS/TEN, DRESS) zaleca 
się trwały zakaz ekspozycji i stosowanie leku alternatywne-
go. Leczenie odczynów polekowych jest objawowe.

Selektywne	postacie	nadwrażliwości	
na	NLPZ
aleksandRa waRdzyńska 

Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii,  
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Reakcje na pojedynczy lek z grupy NLPZ lub substan-
cje o zbliżonej budowie chemicznej stanowią ok. 40% 
wszystkich reakcji nadwrażliwości spotykanych w tej gru-
pie leków. Wśród postaci klinicznych wyróżniamy reakcje 
natychmiastowe manifestujące się najczęściej pokrzywką, 
obrzękiem naczynioruchowym lub nawet anafilaksją, co 
sugeruje, że za ich powstawanie może być odpowiedzial-
ny mechanizm IgE zależny, oraz reakcje opóźnione, praw-
dopodobnie związane z nadwrażliwością typu komórko-
wego, mediowaną przez limfocyty T. NLPZ-y najczęściej 
powodujące natychmiastowe reakcje izolowane to pyrazo-
lony, pochodne kwasu propionowego oraz acetaminofen. 
W diagnostyce tego typu reakcji kluczowe jest określenie 
obecności reaktywności krzyżowej, którą powinno się oce-
nić na podstawie przeprowadzonej próby prowokacyjnej  
z aspiryną. Użyteczność poszukiwania swoistych IgE wobec 
leków (in	vivo lub in	vitro) nie została w pełni udokumen-
towana. Przydatność śródskórnych i punktowych testów 
skórnych w diagnostyce reakcji natychmiastowych na po-
jedynczy NLPZ została potwierdzona wyłącznie w odniesie-
niu do pyrazolonów, w przypadku pozostałych leków z tej 
grupy czułość oraz swoistość testów skórnych nie została 
określona, podobnie jak proponowane metody in	vitro.

Częstość reakcji opóźnionych na pojedynczy NLPZ (sin-
gle-NSAID-induced	 delayed	 hypersensitivity	 reactions, 
SNIDRs) jest nieznana, a ich obraz kliniczny obejmuje wiele 
różnych postaci skórnych oraz narządowych. Najczęściej 
występują wysypka grudkowo-krostkowa oraz rumień 
trwały, jednakże opisywane są przypadki cięższych, po-
tencjalnie zagrażających życiu w postaci zespołów SJS czy 
też TEN. Uważa się, że reakcje te zależą od limfocytów T, 
stąd w niektórych przypadkach w diagnostyce wykonuje 
się testy płatkowe z podejrzanym lekiem, aczkolwiek ich 
użyteczność nie została zwalidowana.

Zalecenia dla pacjentów z potwierdzoną nadwrażliwo-
ścią na pojedynczy NLPZ obejmują zakaz przyjmowania 
leku który spowodował reakcję, posiadanie stosownej do-
kumentacji medycznej, natomiast  mogą być zastosowane 
NLPZ o odmiennej budowie chemicznej.

Piśmiennictwo:
1. Kowalski ML, Asero R, Bavbek S, et al. Classification and practical approach 

to the diagnosis and management of hypersensitivity to nonsteroidal anti-in-
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2. Canto MG, Andreu I, Fernandez J, Blanca M. Selective immediate hypersen-
sitivity reactions to NSAIDs. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009; 9: 293-7.

3. Blanca-López N, Cornejo-García JA, Pérez-Alzate D, et al. Hypersensitivity 
Reactions to Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs in Children and Adole-
scents: Selective Reactions. J Investig Allergol Clin Immunol 2015; 25: 385-95.
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Patogeneza	i	obraz	kliniczny	ciężkich	
reakcji	polekowych:	AGEP	i	DRESS
doRota JeneRowiCz

Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet  
Medyczny w Poznaniu

Ciężkie odmiany skórnych reakcji polekowych, przebie-
gające z zajęciem narządów wewnętrznych stanowią jedno 
z największych wyzwań diagnostyczno-leczniczych w aler-
gologii i dermatologii.

Ostra uogólniona osutka krostkowa (ang. acute	genera-
lized	exanthematous	pustulosis, AGEP) cechuje się nagłym 
wysiewem uogólnionych zmian krostkowych, którym to-
warzyszy wzrost temperatury ciała i neutrofilia. Przyczyną 
AGEP w ponad 90% przypadków są leki (w szczególności 
antybiotyki), ale może być ona wywoływana także przez 
infekcje wirusowe. Celem potwierdzenia udziału podej-
rzanego leku w patogenezie określonego przypadku AGEP 
wykonuje się testy płatkowe, gdzie częściej niż w przypad-
ku innych osutek polekowych uzyskuje się nasilony odczyn, 
także z obecnością krost. W postępowaniu w przebiegu 
AGEP należy zaprzestać terapii podejrzanych lekiem. AGEP 
należy do schorzeń samo ograniczających się i ustępuje 
zwykle po 10-28 dniach – w przypadkach ciężkich poda-
je się zwykle krótkotrwałe kursy glikokortykosteroidów.  
Z kolei polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi 
(ang. drug	reaction	with	eosinophilia	and	systemie	symp-
toms, DRESS) to ciężka i potencjalnie zagrażająca życiu re-
akcja polekowa przebiegająca ze zmianami skórnymi, go-
rączką, zajęciem narządów wewnętrznych i towarzyszącą 
eozynofilią. Patogeneza zespołu nie jest do końca poznana, 
jednak według części badaczy istotną rolę odgrywać może 
zjawisko reaktywacji ludzkiego wirusa opryszczki typu 6. 
Najczęstsze leki indukujące DRESS to leki przeciwdrgawko-
we, allopurynol, sulfasalazyna, dapson czy minocyklina.

Alergia	na	antybiotyki	u	dzieci
zdzisława kyCleR, anna BRęBoRowiCz

Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej  
i Immunologii Klinicznej III Katedry Pediatrii,  
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Antybiotyki są jedną z najczęściej stosowanych grup le-
ków u dzieci co wynika z wysokiej zapadalności na infekcje 
w tej grupie wieku (najczęściej infekcje układu oddecho-
wego). Ich podawanie prowadzi do szerokiego spektrum 
działań niepożądanych, w tym także reakcji alergicznych. 
Często w leczeniu zakażeń oprócz antybiotyków dziecko 
otrzymuje także kilka innych leków najczęściej objawo-
wych, co utrudnia jednoznaczne ustalenie związku przy-
czynowo-skutkowego pomiędzy objawami niepożądanymi 
a antybiotykoterapią. Dodatkowym czynnikiem zakłócają-
cym ocenę są zakażenia wirusowe, w przebiegu których 
nierzadkim objawem są różnorodne zmiany skórne.

Częstość występowania alergii na antybiotyki szacowna 
na maksymalnie 10% jest zawyżona  i mniej niż 10% zgło-
szeń zostaje potwierdzona po przeprowadzeniu badań 
diagnostycznych. Najczęściej występują uczulenia na pe-
nicyliny, cefalosporyny, sulfonamidy. Rzadkim zjawiskiem 
jest uczulenie wieloważne, które również raportowane jest 
zbyt często.

Opracowane przez zespoły ekspertów zasady postępo-
wania w nadwrażliwości na leki zawierają także propozycje 
diagnostyki w przypadku podejrzenia alergii na antybiotyki 
[1-3].

Postępowanie diagnostyczne zależy od nasilenia reakcji 
polekowej. W przypadku anafilaksji jednoznacznie związa-
nej z ekspozycją konieczne jest znalezienie alternatywne-
go leczenia. W przypadku reakcji opóźnionych postępo-
wanie zmierza do potwierdzenia lub wykluczenia alergii,  
a następnie także wyboru bezpiecznej terapii. Diagnosty-
ka opiera się na wywiadzie, badaniu przedmiotowym, ba-
daniach in	 vitro, testach skórnych i próbach prowokacji.  
U dzieci ograniczeniem wykonywania badań jest ich akcep-
tacja i tolerancja przez dziecko, zwłaszcza w odniesieniu 
do badań in	vivo. Kolejnymi problemami są ograniczenia 
techniczne i ryzyko ewentualnej anafilaksji. Każde postę-
powanie musi być zakończone ustaleniem potencjalnych 
możliwości leczenia i zaopatrzeniem pacjenta w odpo-
wiednią dokumentację.

Piśmiennictwo:
1. Caubet J-C, Eigenmann PA. Managing possible antibiotic allergy in children. 

Curr Opin Infect Dis 2012; 25: 279-85.

2. Demoly P, Adkinson NF, Brockow K, et al. International Consensus on drug 
allergy. Allergy 2014; 69: 420-37.

3. Gomes ER, Brockow K, Kuyucu S, et al. Drug hypersensitivity in children: re-
port from the Pediatric Task Force of the EAACI Drug Allergy Interest Group. 
Allergy 2016; 71: 149-61.



18 Konferencja	„ALERGIA	I	NADWRAŻLIWOŚĆ	NA	LEKI”	ŁÓDŹ	2017

Ciężkie	reakcje	polekowe		
–	diagnostyka
GRzeGoRz poRęBski

Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej,  
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum  
w Krakowie

Zespół Stevensa-Johnsona (SJS) i Toksyczna Epidermoliza 
Naskórka (TEN) to ciężka reakcja skórno-śluzówkowa, zwy-
kle polekowa, charakteryzująca się powstawaniem zmian 
pęcherzowych i spełzaniem naskórka. Postać lżejsza obej-
muje <10% powierzchni ciała (SJS), ciężka >30% (TEN), 
przy zmianach 10-30% rozpoznaje się zespół nakładania 
SJS-TEN. Schorzenie występuje z częstością 1-2 przypadki/ 
mln na rok. Śmiertelność wynosi zwykle 10-30% zależnie 
od nasilenia objawów, a główną przyczyną zgonów jest 
sepsa wtóra do nadkażenia uszkodzonej skóry. U pod-
staw patogenezy zmian skórnych leży rozległa apoptoza 
keratynocytów naskórka indukowana lekowo-swoistymi 
limfocytami cytotoksycznymi, a kluczowym mediatorem 
odczynu jest granulizyna. Leki niosące ze sobą najwyższe 
ryzyko wywołania SJS/TEN to sulfonamidy, aromatyczne 
przeciwpadaczkowe (karbamapezpina, okskarbazepina, 
lamotrygina, fenobarbital, fenytoina), allopurinol, newira-
pina, oksykamy z grupy NLPZ. Dla alergologa zasadnicze 
znaczenie we wskazaniu leku sprawczego ma również 
ustalenie zależności czasowych pomiędzy rozpoczęciem 
przyjmowania leków a wystąpieniem objawów, zwykle 
to 5-28 dni. W ustaleniu prawdopodobieństwa związku 
przyczynowo-skutkowego pomocny jest algorytm ALDEN. 
Zwiastunami SJS/TEN może być podwyższona temperatu-
ra ciała, złe samopoczucie, objawy infekcji górnych dróg 
oddechowych. Po kilku dniach pojawia się bolesność skóry 
będąca objawem alarmowym, następnie tarczki i/lub czer-
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wono-fioletowe plamki, objaw Nikolskiego oraz rozprze-
strzeniające i zlewające się pęcherze. U większości chorych 
dochodzi także do nadżerkowo-krwotocznego zapalenia 
śluzówek (usta, nos, genitalia) i spojówek. Poza wywiadem 
diagnostyka przyczynowa opiera się na testach płatko-
wych, dopuszczalnych pod pewnymi warunkami oraz te-
stach in vitro, spośród których najlepiej udokumentowany 
jest test transformacji limfocytów. Testy prowokacyjne są 
przeciwwskazane. Postępowanie polega przede wszyst-
kim na odstawieniu leków podejrzanych o wyidukowanie 
objawów, oraz pielęgnacji skóry, śluzówek i spojówek, 
unikaniu nawet minimalnych urazów skóry i objawowym 
leczeniu infekcji, zaburzeń termoregulacji, bilansowaniu 
płynów, często w warunkach oddziału intensywnej terapii 
pod nadzorem interdyscyplinarnego zespołu specjalistów. 
W leczeniu przyczynowym stosowano immunoglobuliny, 
kortykosteroidy, cyklosporynę, plazmaferezę, ale żadna  
z interwencji nie ma dobrze udokumentowanej skuteczno-
ści klinicznej. Przy wypisie chory powinien otrzymać pisem-
ną informację, jakich leków unikać i zalecenia monitorowa-
nia odległych następstw SJS/TEN.
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Wstęp.	 Częstym problemem przy reakcjach nadwrażli-
wości na leki jest występowanie reakcji krzyżowych, która 
jest spowodowana podobieństwem strukturalnym leków, 
wspólnymi szlakami metabolizmu, mechanizmami farma-
kologicznymi lub powinowactwem leku do dostępnych re-
ceptorów immunologicznych. Jak dotąd reakcje krzyżowe 
w grupie tetracyklin nie zostały dokładnie przebadane.

Opis	przypadku. 49-letnia chora z rozpoznaną w 2012 
r. neuroboreliozą .Od 2013 do 2016 roku była leczo-
na schematem ILADS. U chorej stosowano minocyklinęą  
z dobrym efektem i tolerancją. Po odstawieniu tego leku  
i ponownym wprowadzeniu po około 2 latach po zażyciu 
2 tabletek minocykliny (100 mg) po niespełna 20 minutach 
wystąpił pełnoobjawowy wstrząs anafilaktyczny z inter-
wencją na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Ze względu 
na konieczność dalszego leczenia neuroboreliozy chora 
była hospitalizowana na oddziale alergologicznym w celu 
wytypowania bezpiecznych antybiotyków alternatywnych 
wykorzystywanych w leczeniu tej choroby. Wykonano te-
sty skórne z amoksycyliną, cefuroksymem, ceftriaksonem, 
cefamadolem oraz testy doustnej prowokacji amoksycyliną 
(1000 mg), azytromycyną (500 mg), cefuroksymem (1000 
mg), uzyskując wyniki negatywne. Uwzględniając dobry 
efekt terapeutyczny minocykliny zaplanowano diagnosty-
kę nadwrażliwości na lek z tej samej grupy – doksycyklinę. 
Uzyskano dodatni wynik  testu punktowego, wskazujący 
na nadwrażliwość również na ten lek, dlatego nie kontynu-
owano dalszych etapów diagnostyki.

Wnioski. Uzyskany dodatni wynik testu z doksycykliną 
i przebyty wstrząs anafilaktyczny po minocyklinie może 
wskazywać na krzyżowość reakcji nadwrażliwości w obrę-
bie grupy tetracyklin. Chorej zalecono stosowanie wytypo-
wanych alternatywnych antybiotyków, a w przypadku bra-
ku skuteczności leczenia – próbę wytworzenia tolerancji na 
minocyklinę.

Anafilaksja	okołozabiegowa		
w	trakcie	przeztętniczej		
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wątroby	(TACE)	-	opis	przypadku
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Wstęp. Jedną z najczęstszych przyczyn anafilaksji  
u pacjentów dorosłych stanowią leki. U jej podłoża wymie-
nia się mechanizmy immunologiczne oraz nieimmunolo-
giczne a szeroki wachlarz objawów klinicznych i przebieg 
nie różnicuje mechanizmu nadwrażliwości czy czynnika 
sprawczego.

Opis	przypadku. Chora 67-letnia obciążona nadciśnie-
niem tętniczym, wielotorbielowatością nerek i wątroby,  
z guzem wątroby o typie cholangiocarcinoma została skie-
rowana celem diagnostyki z powodu podejrzenia reakcji 
anafilaktycznej w trakcie zabiegu TACE. Pacjentka pod-
dawana była tej terapii czterokrotnie, dotychczas - bez 
powikłań. Leki przyjmowane na stałe - bisoprolol, pe-
ryndopryl, rosuwastatyna. Wyniki badań laboratoryjnych 
bezpośrednio przed zabiegiem nie odbiegały od normy.  
W trakcie zabiegu zastosowano fentanyl, metamizol, lido-
kainę, jomeprol, mikrocząsteczki naładowane irynoteka-
nem. W trakcie procedury chora zgłosiła osłabienie i dusz-
ność. Stwierdzono hipotensję i tachykardię. Zastosowano 
szybki wlew krystaloidów, adrenalinę w bolusach, sterydy, 
tlenoterapię, następnie stały wlew amin presyjnych, po 
którym uzyskano stabilizację stanu chorej i normalizację 
parametrów życiowych. Pobrano krew w celu oznaczenia 
stężenia tryptazy.

Wyniki. Stężenie tryptazy we krwi wynosiło 79,7 µg/l, 
stwierdzono uczulenie na lateks (SPT) i zalecono przy ko-
lejnych procedurach diagnostyczno-leczniczych zastoso-
wanie tzw. środowiska bezlateksowego. Nie stwierdzono 
uczulenia na lidokainę i fentanyl (SPT, IDT). Natomiast nie 
zweryfikowano związku przyczynowo-skutkowego w od-
niesieniu do irynotekanu, metamizolu i jomeprolu,. za-
proponowano jednak leki alternatywne. Ponadto zmody-
fikowano leczenie, gdyż ACE-inhibitor i b-bloker nie były 
bezwzględnie wskazane.

Wnioski. Przedstawiony przypadek obrazuje złożoność 
problemu diagnostyki anafilaksji okołozabiegowej związa-
nej często z użyciem wielu substancji z różnych grup oraz 
podmiotowego podejścia do pacjenta. Zwraca również 
uwagę na występujące reakcje anafilaktyczne bez mani-
festacji skórnej oraz wkład oznaczenia poziomy tryptazy  
w dalszy proces diagnostyczny.




