PRACE ORYGINALNE

Grzegorz PORÊBSKI
Katarzyna PIOTROWICZ-WÓJCIK
Ewa CZARNOBILSKA
Krystyna OBTU£OWICZ
Zak³ad Alergologii Klinicznej UJCM,
Kraków
S³owa kluczowe:
 kwas acetylosalicylowy
 niesteroidowe leki przeciwzapalne
(NLPZ)
 anafilaksja
 nadwra¿liwoæ na leki
Key words:
 acetylsalicylic acid
 non-steroidal anti-inflammatory
drugs (NSAID)
 anaphylaxis
 drug hypersensitivity

Diagnostyka natychmiastowych reakcji nadwra¿liwoci
na niesteroidowe leki przeciwzapalne
Niesteroidowe leki przeciwzapalne powoduj¹ ró¿norodne kliniczne objawy nadwra¿liwoci. Reakcje natychmiastowe, które stwarzaj¹ potencjalne zagro¿enie ¿ycia wystêpuj¹ w tej grupie objawów obok astmy indukowanej aspiryn¹, pokrzywki
przewlek³ej zaostrzanej przez NLPZ oraz skórnych objawów nadwra¿liwoci o charakterze opónionym. Testy prowokacyjne z lekiem s¹ uwa¿ane za z³oty standard
diagnostyczny w przypadku polekowych reakcji nadwra¿liwoci. W pracy ocenilimy praktyczn¹ przydatnoæ tych testów w rozpoznawaniu polekowych reakcji nadwra¿liwoci na NLPZ oraz w doborze dobrze tolerowanego leku alternatywnego.
Wród 162 chorych, u których przeprowadzono w naszym Zak³adzie doustne testy
prowokacji (DPT) z lekiem z grupy NLPZ pomiêdzy 1. stycznia 2007 a 31. grudnia
2009, wybrano 56 pacjentów z wywiadem reakcji nadwra¿liwoci o charakterze natychmiastowym (ostra pokrzywka i/lub obrzêk luzówek albo uogólnione objawy
anafilaksji) po przyjêciu leków z testowanej grupy. Chorzy z innymi klinicznymi objawami nadwra¿liwoci na NLPZ zostali wy³¹czeni z badania. Doustny test prowokacji polega³ na podaniu placebo, a nastêpnie w kolejnym dniu leku badanego w
stopniowo wzrastaj¹cej dawce, a¿ do kumulacyjnej dawki terapeutycznej. Testy
wykonywano z lekiem podejrzanym o wywo³anie objawów i/lub lekiem alternatywnym. £¹cznie wykonano 83 doustne testy prowokacyjne z ibuprofenem, kwasem
acetylosalicylowym, ketoprofenem, diklofenakiem lub paracetamolem u 56 pacjentów (43 kobiety, 13 mê¿czyzn, w wieku od 20 do 77 lat; rednia wieku - 47 lat). W
zale¿noci od wskazañ klinicznych testowano zarówno lek podejrzany, jak i alternatywny u 13 pacjentów; lek podejrzany u 12 pacjentów oraz jedynie lek alternatywny u 31 badanych. Sporód 28 prowokacji przeprowadzonych z lekami podejrzanymi, stwierdzono: 10 wyników dodatnich, 16 ujemnych, za w dwóch przypadkach
wyniki nie by³y jednoznaczne. U 9 z 25 (36%) chorych testowanych z lekiem podejrzanym DPT potwierdzi³ wstêpne rozpoznanie nadwra¿liwoci na dany lek postawione na podstawie wywiadu. Wród 55 prowokacji wykonanych z lekami alternatywnymi, stwierdzono 5 wyników dodatnich oraz 50 ujemnych. U 42 z 44 (95%) chorych testowanych z lekiem alternatywnym mo¿liwy by³ dobór dobrze tolerowanego
leku. Najczêciej testowany by³ kwas acetylosalicylowy (41 DPT). Wysoka czêstoæ
ujemnych testów prowokacyjnych z lekami alternatywnymi pozwala na dobranie
dobrze tolerowanego leku z grupy NLPZ u wiêkszoci badanych chorych, aczkolwiek niska czêstoæ testów dodatnich z lekami podejrzanymi wskazuje na znaczn¹
zmiennoæ objawów polekowej nadwra¿liwoci o charakterze natychmiastowym
lub fa³szywie dodatni wywiad w kierunku badanych reakcji. Uzasadnione wobec
powy¿szego jest w³¹czenie w przysz³oci do diagnostyki uzupe³niaj¹cych metod
pozwalaj¹cych na doprecyzowanie rozpoznania.

Diagnosis of immediate hypersensitivity reactions to non-steroidal
anti-inflammatory drugs

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) cause different clinical manifestations of hypersensitivity reactions. Immediate reactions, which are potentially lifethreatening, occur in this group beside aspirin-induced asthma, aspirin exacerbated chronic urticaria and different late skin symptoms of hypersensitivity. Drug
provocation tests (DPT) is considered the "gold-standard" in drug hypersensitivity
diagnosis. We studied usefulness of DPT for confirming/excluding drug hypersensitivity or finding well-tolerated alternative drugs in these cases. Among 162 patients who performed DPT with NSAID in our department since 1st January 2007 till
31th December 2009, we selected 56 patients with anamnesis of immediate type of
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peutic cumulative dose. DPT were performed with alternative and/or culprit drug. In
total, we performed 83 DPT with ibuprofen, acetylsalicylic acid, ketoprofen, diclofenac
or paracetamol in 56 patients (43 F, 13 M; mean age: 47 years; 20-77 years). In dependence on clinical indications, both culprit and alternative drugs were tested in 13 patients, only culprit drug in 12 patients and only alternative drug in 31 patients. Among 28
provocations performed with culprit drugs: 10 were positive, 16 negative and in 2 results were doubtful. In 9 of 25 (36%) patients tested with culprit drugs DPT confirmed
presumptive diagnosis of hypersensitivity to this drug. Among 55 provocations performed with alternative drugs: 5 were positive and 50 negative. For 42 of 44 (95%) patients tested with alternative drugs we were able to find a well-tolerated drug. The most
often tested culprit drugs was acetylsalicylic acid (41 DPT). The high prevalence of negative tests with alternative drugs allow to find well-tolerated therapy for patients, however the low prevalence of positive tests with culprit drugs suggest high variability of
studied immediate hypersensitivity reactions or false positive anamnesis and furthermore employment of complementary diagnostic methods.

Wstêp
Kwas acetylosalicylowy, ibuprom, diklofenak, ketonal i inne
NLPZ s¹ lekami zajmuj¹cymi pierwsze miejsce w statystykach
preskrypcji lekarskich [1]. Wiele z nich jest równie¿ ³atwo dostêpnych bez recepty poza obrotem aptecznym. Wed³ug danych z
monitorowania rynku farmaceutycznego Polacy wydaj¹ na te leki
blisko 4 mld z³otych rocznie. Równoczenie NLPZ s¹ najczêstsz¹
przyczyn¹ niepo¿¹danych reakcji polekowych o typie nadwra¿liwoci [2,3]. U czêci chorych na astmê oskrzelow¹ i przewlek³¹
pokrzywkê idiopatyczn¹ wywo³uj¹ zaostrzenia. Powoduj¹ tak¿e
reakcje o charakterze natychmiastowym w postaci obrzêków,
pokrzywki, a nawet wstrz¹su anafilaktycznego, których czêstoæ
w populacji ogólnej siêga 0,03% [4], co oznacza, ¿e w Polsce
zagro¿onych jest nimi kilkadziesi¹t tysiêcy osób, szczególnie tych,
które stosuj¹ NLPZ bez wiedzy i nadzoru lekarskiego. Ten ró¿norodny obraz kliniczny nadwra¿liwoci na NLPZ znalaz³ odzwierciedlenie w klasyfikacji zaproponowanej przez Stevensona i Szczeklika w 2001 roku [5]. Zaproponowano w niej wyró¿nienie obok
chorych z astm¹ aspirynow¹ lub przewlek³¹ pokrzywka zaostrzan¹ przez NLPZ, grupy pacjentów bez choroby wspó³istniej¹cej
reaguj¹cych pokrzywk¹ lub anafilaksj¹ na jeden lub kilka leków z
grupy NLPZ. Bardzo zbli¿ona klasyfikacja reakcji nadwra¿liwoci
na NLPZ  wstêpnie zaprezentowana podczas Drug Hypersensitivity Meeting 4 w kwietniu bie¿¹cego roku  jest obecnie przygotowywana przez grupê robocz¹ Europejskiej Akademii Alergii i Immunologii Klinicznej. Jak wspomniano powy¿ej, w porównaniu z
pacjentami choruj¹cymi na astmê oskrzelow¹ lub pokrzywkê przewlek³¹ zaostrzan¹ przez NLPZ, chorzy z natychmiastowymi reakcjami po NLPZ s¹ zdecydowanie mniej liczn¹ grup¹, jednoczenie
s³abiej poznan¹ i opisan¹, pomimo, ¿e objawy nadwra¿liwoci polekowej w niej wystêpuj¹ce s¹ szczególnie niebezpieczne.
W niniejszej pracy ocenilimy praktyczn¹ przydatnoæ doustnych testów prowokacyjnych, uznawanych aktualnie za z³oty standard diagnostyczny [6] w rozpoznawaniu natychmiastowych reakcji nadwra¿liwoci na NLPZ oraz w doborze dobrze tolerowanego leku alternatywnego.
Materia³ i metody
Wstêpnej retrospektywnej analizie poddano dane uzyskane z
badañ diagnostycznych 162 chorych z podejrzeniem nadwra¿liwoci na NPLZ, u których przeprowadzono doustne testy prowokacji (DPT) z lekiem z grupy NLPZ w naszym Zak³adzie w okresie
od 1. stycznia 2007 do 31. grudnia 2009. Sporód tej grupy wy³oniono 56 pacjentów ze stwierdzon¹ w wywiadzie reakcj¹ nadwra¿liwoci o charakterze natychmiastowym (ostra pokrzywka i/lub
obrzêk luzówek albo uogólnione objawy anafilaksji) po przyjêciu
leków z grupy NLPZ. Chorzy z innymi klinicznymi objawami nadwra¿liwoci na NLPZ zostali wy³¹czeni z analizy.
W badanej grupie znalaz³o siê 43 kobiety i 13 mê¿czyzn, w
wieku od 20 do 77 lat; rednia wieku - 47 lat.
Doustne testy prowokacyjne by³y wykonywane w oparciu o
zalecenia Europejskiej Akademii Alergii i Immunologii Klinicznej
[6,7]. W pierwszym dniu testu podawano placebo, a w kolejnych
lek/leki badane w stopniowo wzrastaj¹cej dawce, a¿ do osi¹gniê-
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cia kumulacyjnej dawki terapeutycznej. Stan chorych monitorowano wskanikami spirometrycznymi oraz wykonywano standaryzowany zapis obserwowanych objawów klinicznych. W przypadku wyst¹pienia klinicznych cech reakcji nadwra¿liwoci polekowej przerywano podawanie leku testowanego. W razie obecnoci nasilonej reakcji stosowano rutynowe leczenie objawowe.
Testy wykonywano z lekiem podejrzanym o wywo³anie objawów i/
lub lekiem alternatywnym.
Wyniki
£¹cznie u 56 pacjentów wykonano 83 doustne testy prowokacyjne z ró¿nymi lekami z grupy NLPZ. U czêci badanych wykonywano testy z kilkoma lekami alternatywnymi, u dwóch chorych
z dwoma ró¿nymi lekami podejrzanymi na podstawie wywiadu.
W tabeli I. wymieniono testowane substancje z uwzglêdnieniem
wyników uzyskanych w DPT. Najczêciej stosowanym lekiem by³
kwas acetylosalicylowy (41 DPT), a nastêpnie z podobn¹ czêstoci¹ testowano paracetamol, diklofenak i ketoprofen (po 9 DPT)
oraz ibuprofen (7 DPT). Sporadycznie do testów wykorzystywano inne leki: nimesulid, meloksykam, naproksen. Odzwierciedla
to czêstoæ stosowania wymienionych leków w badanej populacji. W przypadku kwasu acetylosalicylowego 11 z 30 wykonanych
testów da³o wynik dodatni (37%), dla pozosta³ych leków dodatni
DPT obserwowano w pojedynczych przypadkach (paracetamol,
diklofenak), dwukrotnie (ketoprofen) lub wcale (ibuprofen, nimesulid, meloksykam, naproksen). Dwukrotnie w DPT z diklofenakiem i ketoprofenem obserwowano niecharakterystyczne reakcje, które nie zosta³y jednoznacznie zakwalifikowane jako ujemne lub dodatnie (wynik w¹tpliwy).
W zale¿noci od wskazañ klinicznych i sytuacji danego pacjenta testowano jedynie lek podejrzany (12 badanych), zarówno
lek podejrzany, jak i alternatywny (13 badanych) lub jedynie lek
alternatywny (31 badanych). Wyniki zaprezentowane zosta³y w
tabeli II. Wród 28 prowokacji przeprowadzonych z lekami podejrzanymi, stwierdzono: 10 wyników dodatnich, 16 ujemnych, za
w dwóch przypadkach wyniki nie by³y jednoznaczne (tabela II). U
9 z 25 chorych testowanych z lekiem podejrzanym DPT potwierdzi³ wstêpne rozpoznanie nadwra¿liwoci na dany lek postawione na podstawie wywiadu, co stanowi 36% badanych w tej grupie. U jednego chorego testowano dwa ró¿ne leki podejrzane w
wywiadzie - w obu przypadkach uzyskuj¹c dodatni DPT. Z kolei
wród 55 prowokacji wykonanych z lekami alternatywnymi, stwierdzono 5 wyników dodatnich oraz 50 ujemnych. U 42 z 44 (95%)
chorych testowanych z preparatem alternatywnym mo¿liwy by³
dobór dobrze tolerowanego leku.
Dyskusja i wnioski
W odró¿nieniu od szeroko opisanych w pimiennictwie astmy
aspirynowej i przewlek³ej pokrzywki zaostrzanej aspiryn¹ reakcje
natychmiastowej nadwra¿liwoci po NLPZ s¹ stosunkowo s³abo
poznanym zjawiskiem. Nasza praca stanowi próbê poszerzenia
wiedzy na ich temat wykraczaj¹c¹ poza spotykane zwykle opisy
pojedynczych przypadków.
W wynikach zwraca uwagê w pierwszej kolejnoci fakt, ¿e
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Tabela I
Wyniki DPT z uwzglêdnieniem leków testowanych w badaniu.
Results of DPT according to the drugs tested in the study.

Tabela II
Wyniki DPT z lekiem podejrzanym i alternatywnym.
Results of DPT with culprit and alternative drugs.
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jedynie u oko³o 36% chorych zg³aszaj¹cych siê z podejrzeniem
natychmiastowej reakcji po NLPZ w wywiadzie udaje siê potwierdziæ tak¹ nadwra¿liwoæ na testowany lek przy pomocy DPT.
Wynikaæ to mo¿e z fa³szywie dodatniego wywiadu spowodowanego agrawacj¹ przez pacjentów niecharakterystycznych dolegliwoci wystêpuj¹cych koincydentalnie w okresie przyjmowania
leku z grupy NLPZ, ale te¿ realnym wyst¹pieniem istotnych objawów  nie zwi¹zanych jednak z reakcj¹ polekow¹ (osutki skórne
w okresie infekcji wirusowej). Z kolei sam DPT mo¿e byæ fa³szywie ujemny i nie wykrywaæ zaistnia³ej w przesz³oci reakcji, poniewa¿ do jej wygenerowania w warunkach klinicznych potrzebne s¹ kofaktory, których istnienia i znaczenia jeszcze nie znamy,
ale mo¿emy podejrzewaæ na podstawie analogii z dobrze udokumentowanymi zjawiskami znacznie czêstszego w porównaniu z
populacj¹ ogóln¹ wystêpowania reakcji nadwra¿liwoci na sulfonamidy u osób zaka¿onych wirusem HIV albo wyj¹tkowo czêstych
reakcjach alergicznych na amoksycylinê przy wspó³istniej¹cych
zaka¿eniach wirusem EBV. Nie bez znaczenia mo¿e byæ tak¿e
czas, który up³yn¹³ od wyst¹pienia reakcji nadwra¿liwoci na NLPZ
do wykonania DPT. Podejrzewa siê, ¿e reakcje te  w odró¿nieniu od astmy aspirynowej i przewlek³ej pokrzywki zwi¹zanych z
zaburzeniem szlaku metabolizmu eikozanoidów [8]  s¹ lekowoswoiste, niezale¿ne od hamowania cyklooksygenazy-1 (COX-1) i
prawdopodobnie mediowane immunologicznie [9,10], choæ ich
mechanizm nie zosta³ dot¹d zadowalaj¹co wyjaniony. Zatem d³ugi
czas od ostatniej ekspozycji na dany lek mo¿e spowodowaæ wygaszenie lub znaczne os³abienie reaktywnoci.
Ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê testowanych u pojedynczego chorego leków trudno wypowiadaæ siê jednoznacznie na
temat krzy¿owoci reakcji pomiêdzy ró¿nymi NLPZ u badanych.
U jednego chorego stwierdzono dodatnie testy prowokacyjne z
dwoma ró¿nymi NLPZ, z drugiej strony u innych badanych mo¿liwe by³o dobranie bezpiecznego alternatywnego NLPZ, pomimo
dodatniego DPT z lekiem podejrzanym. Jednak jako leki alternatywne testowano czêsto preparaty o niskim wskaniku hamowania cyklooksygenazy (paracetamol), a tak¿e wybiórcze lub preferencyjne inhibitory COX-2 (nimesulid, meloksykam), dlatego wnioskowanie na tej podstawie o reaktywnoci krzy¿owej lub hipote-

Alergologia  Immunologia 2010 tom 7 numer 1-2

dodatni DPT

4

6*

1

4

ujem ny DPT

9

7

13

37

*dodatkowo w dwóch DPT - wynik w¹tpliwy

tycznym mechanizmie natychmiastowych reakcji po NLPZ jest
przedwczesne. Warto zwróciæ uwagê, ¿e paracetamol  uwa¿any za lek bardzo bezpieczny w aspekcie wywo³ywania reakcji nadwra¿liwoci  wywo³a³ dodatni¹ reakcjê w tecie prowokacyjnym
u jednego z badanych. Nie mo¿na zatem wykluczyæ a priori mo¿liwoci wyst¹pienia reakcji nadwra¿liwoci po przyjêciu tego leku
w populacji chorych z natychmiastowymi reakcjami nadwra¿liwoci na NLPZ.
W konkluzji stwierdziæ mo¿na, ¿e wysoka czêstoæ ujemnych
testów prowokacyjnych z lekami alternatywnymi pozwala na dobranie dobrze tolerowanego preparatu z grupy NLPZ u wiêkszoci badanych chorych. Niska czêstoæ testów dodatnich z lekami
podejrzanymi wskazuje na znaczn¹ zmiennoæ objawów polekowej nadwra¿liwoci o charakterze natychmiastowym lub fa³szywie dodatni wywiad w kierunku badanych reakcji, co uzasadnia
poszukiwanie uzupe³niaj¹cych metod diagnostycznych pozwalaj¹cych na doprecyzowanie rozpoznania.
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