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Standaryzowany Kwestionariusz Nadwra¿liwoci
na Leki  zastosowanie w diagnostyce
nadwra¿liwoci na niesteroidowe leki
przeciwzapalne
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) to jedna z najczêciej stosowanych
grup leków. Ciesz¹ siê du¿¹ popularnoci¹ wród pacjentów z uwagi na szerok¹
dostêpnoæ i mo¿liwoæ zakupu bez recepty. Pomimo powszechnie panuj¹cej opinii o ich bezpieczeñstwie, leki te s¹ czêst¹ przyczyn¹ reakcji nadwra¿liwoci. Celem badania by³a analiza wystêpowania reakcji krzy¿owych na NLPZ, charakteru
najczêciej wystêpuj¹cych objawów oraz obecnoci okrelonych czynników predysponuj¹cych na podstawie danych uzyskanych z wywiadu od kolejnych chorych
zg³aszaj¹cych siê z podejrzeniem nadwra¿liwoci na NLPZ. Badania przeprowadzono przy u¿yciu standaryzowanego Kwestionariusza Nadwra¿liwoci Na Leki w
grupie 37 chorych. Wyniki kwestionariusza weryfikowane by³y doustnymi testami
prowokacyjnymi. Wyniki: 1) Najczêstszym lekiem wywo³uj¹cym nadwra¿liwoæ by³
kwas acetylosalicylowy; 2) Wród objawów dominowa³y reakcje skórne o typie obrzêku naczynioruchowego i pokrzywki; 3) Najczêstszym czynnikiem uznanym za predysponuj¹cy do wyst¹pienia reakcji nadwra¿liwoci by³a infekcja wirusowa i gor¹czka; 4) Pozytywny wynik doustnego testu prowokacyjnego uzyskano u 40% badanych. Wnioski: Kwestionariusz nadwra¿liwoci na leki jest cennym narzêdziem
w diagnostyce reakcji polekowych, powinien byæ jednak weryfikowany próbami
prowokacyjnymi i uzupe³niany testami laboratoryjnymi. O istotnym wp³ywie czynników towarzysz¹cych na mo¿liwoæ ujawnienia siê nadwra¿liwoci na NLPZ, wiadczy obserwacja, ¿e nie u wszystkich chorych podejrzewanych o nadwra¿liwoæ na
lek uzyskano potwierdzenie w próbie prowokacyjnej.

The standardized Drug Hypersensitivity Questionnaire
 application for hypersensitivity to non-steroid
anti-inflammatory drugs
Nonsteroid antiinflammatory drugs (NSAIDs) are one of the most commonly used
medications. Most people are familiar with over-the-counter NSAIDs. Despite of the
fact, that NSAIDs are considered to be very safe, they cause quite often hypersensitivity reactions. The aim of the study was to analyze occurrence of cross reactions between NSAIDs, type of most common symptoms and presence of specified
predisposing factors in the group of 37 consecutive patients with a suspicion of
hypersensitivity to NSAIDs. The study was carried out with the use of standardized
drug hypersensitivity questionnaire by European Network on Drug Allergy. Results
of the enquiry were verified by oral provocative tests. Results: 1) Acetylosalicylic
acid (ASA) caused the most often hypersensitivity reactions; 2) The most frequent
symptoms included skin reactions  oedema and urticaria; 3) Viral infection and
fever were the most common predisposing factors; 4) Positive results of provocative tests were observed in 40% of the patients. Conclusions: The standardized
drug hypersensitivity questionnaire by European Network on Drug Allergy is useful
in diagnosis of drug reactions, but result of the enquiry should be verified by oral
provocative tests, because not every suspicion of drug hypersensitivity can be confirmed. It suggests significant influence of concomitant factors on the occurrence
of hypersensitivity to NSAIDs.
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Wstêp
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) to jedna z najczêciej stosowanych grup leków. Ciesz¹ siê du¿¹ popularnoci¹
wród pacjentów z uwagi na szerok¹ dostêpnoæ oraz mo¿liwoæ
zakupu bez recepty. U¿ywane s¹ w leczeniu bólu ró¿nego pochodzenia w tym: bólu g³owy, stawów, zêbów oraz bólu menstruacyjnego. Poza tym leki te maj¹ dzia³anie przeciwgor¹czkowe i przeciwzapalne, st¹d ich szerokie zastosowanie szczególnie w leczeniu objawów infekcji oraz chorób reumatologicznych. Pomimo
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powszechnie panuj¹cej opinii o ich bezpieczeñstwie, leki te s¹
czêst¹ przyczyn¹ reakcji nadwra¿liwoci [1].
Materia³y i metody

Badania prowadzono w latach 2006-2007 w Zak³adzie Alergologii Klinicznej i
rodowiskowej CM UJ. Do badañ wykorzystano Kwestionariusz Nadwra¿liwoci Na
Leki, który zosta³ rozszerzony o dodatkowe informacje [2]. Kwestionariusz zawiera³
miêdzy innymi podstawowe dane na temat pacjenta (p³eæ, wiek, waga, wzrost, wykonywany zawód, miejsce zamieszkania: miasto/wie), opis reakcji polekowej z
uwzglêdnieniem objawów (ze strony uk³adu oddechowego, pokarmowego, nerwowego, kr¹¿enia i skóry) oraz zastosowanego leczenia, dane dotycz¹ce przyjmowanych leków z uwzglêdnieniem leku podejrzanego o wywo³anie reakcji alergicznej
(dawka, droga podania, czas od podania leku do wyst¹pienia objawów), wywiad
chorobowy, wywiad alergologiczny osobniczy i rodzinny. Wyniki kwestionariusza
weryfikowane by³y testami prowokacyjnymi oraz szeregiem diagnostycznych badañ
laboratoryjnych takich jak: testy punktowe, ródskórne, p³atkowe, morfologia z
uwzglêdnieniem eozynofilii wykonywane rutynowymi metodami oraz IgE ca³kowite
oznaczane metoda imunoenzymatyczn¹.

Wyniki
Badana grupa liczy³a 37 osób w tym 27 kobiet (73%) i 10
mê¿czyzn (27%). redni wiek pacjentów 49 ± 14 lat. Sporód
niesteroidowych leków przeciwzapalnych najczêciej o wywo³ywanie reakcji nadwra¿liwoci by³ podejrzany kwas acetylosalicylowy  23 osoby (68%), w tym u 4 osób za¿ywany przewlekle
(preparat Acard). Do innych leków z tej grupy nale¿a³y: ketoprofen  3 osoby, diclofenak  2 osoby, naproksen  2 osoby, ibuprofen  1 osoba, paracetamol  3 osoby. Paracetamol przez niektórych autorów wyodrêbniany jest z grupy NLPZ. Sporód objawów
nadwra¿liwoci dominowa³y objawy skórne, które wystêpowa³y
a¿ u 33 badanych osób (89%) oraz objawy ze strony uk³adu oddechowego  19 osób (51%). Ponadto w badanej grupie wyst¹pi³y objawy psychiczne  16 osób, ze strony uk³adu kr¹¿enia  9
osób, przewodu pokarmowego  6 osób oraz inne objawy  11
osób. Najczêstszymi sporód objawów skórnych by³y: obrzêk
naczynioruchowy (21 osób), osutka plamista i plamisto-grudkowa (14 osób), osutka pokrzywkowa (11 osób). W przypadku 22
pacjentów zmianom skórnym towarzyszy³ wi¹d. Zmiany te najczêciej lokalizowa³y siê w okolicach tu³owia (14 pacjentów) lub
wystêpowa³y w formie uogólnionej (9 osób). Inne lokalizacje obejmowa³y: twarz, ow³osion¹ skórê g³owy, koñczyny oraz b³onê luzow¹ jamy ustnej. Dominuj¹cymi objawami ze strony uk³adu oddechowego by³y: dusznoæ (16 osób), wodnista wydzielina z nosa
(7 osób), blokada nosa (6 osób), kaszel (5 osób), kichanie (5 osób).
Ze strony przewodu pokarmowego wystêpowa³y nastêpuj¹ce objawy: ból brzucha (4 osoby), nudnoci i wymioty (4 osoby). Do
objawów sercowo-kr¹¿eniowych nale¿a³y: tachykardia (5 osób),
arytmia (4 osoby), omdlenie (3 osoby), natomiast do objawów
psychicznych: lêk oraz panika (5 osób), zawroty g³owy (8 osób),
parestezje (4 osoby). W grupie ankietowanych wyst¹pi³y tak¿e
inne objawy, do których zaliczono: pocenie siê (8 osób), zmêczenie (7 osób) oraz ból miêni i stawów (6 osób).
Wszystkie wymienione objawy ujawnia³y siê kilka minut lub
godzin po za¿yciu podejrzanego leku, swoje maksimum osi¹ga³y
zwykle po kilkunastu godzinach, ustêpowa³y natomiast rednio
po kilku dniach.
U 13 pacjentów reakcja polekowa ust¹pi³a bez leczenia, natomiast w 21 przypadkach zastosowano leczenie preparatami steroidowymi, lekami przeciwhistaminowymi lub betamimetykami.
U 24 na 37 (65%) pacjentów z nadwra¿liwoci¹ na NLPZ wspó³wystêpowa³y inne choroby alergiczne: astma oskrzelowa, alergiczny nie¿yt nosa, alergie pokarmowe i atopowe zapalenie skóry.
Wiêkszoæ sporód ankietowanych (34 osoby) podawa³o wystêpowanie czynników, które mog³y predysponowaæ do ujawnienia siê reakcji nadwra¿liwoci po zastosowaniu NLPZ. Czynnikami tymi by³y: infekcja wirusowa (14 osób), gor¹czka (9 osób), stres
psychiczny (3 osoby), ból (3 osoby), b³¹d dietetyczny (3 osoby)
oraz wysi³ek fizyczny (2 osoby).
Szesnacie sporód ankietowanych osób podawa³o wystêpowanie reakcji nadwra¿liwoci na kilka ró¿nych leków z grupy
NLPZ, jednak czêæ chorych nie obserwowa³a takich reakcji.
Próba prowokacyjna stanowi najwa¿niejsze badanie weryfikuj¹ce obecnoæ nadwra¿liwoci. Wyniki tej próby pozwoli³y na
wyodrêbnienie dwóch grup pacjentów: z dodatnim (40%) oraz
ujemnym (60%) wynikiem badania. Jedynym parametrem istotnie ró¿nicuj¹cym obie grupy by³o ca³kowite stê¿enie IgE w surowicy krwi, które w grupie z dodatni¹ prób¹ prowokacyjn¹ by³o
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dwukrotnie wy¿sze i wynosi³o 126,6 kU/l, za w grupie z ujemn¹
prób¹ prowokacyjn¹ 56,1 kU/l. rednia eozynofilia krwi obwodowej w obu grupach nie ró¿ni³a siê znamiennie i wynosi³a odpowiednio 1,6% i 2,6%. Tak¿e wywiad osobniczy i rodzinny w kierunku schorzeñ alergicznych nie ró¿nicowa³ obu grup.
Dyskusja
Obserwowano wyran¹ przewagê kobiet w badanej grupie.
Nie s¹ znane pewne, potwierdzone przyczyny takiej dysproporcji
ze wzglêdu na p³eæ. Mo¿na podejrzewaæ, ¿e znaczenie maj¹ ró¿nice w poziomie hormonów p³ciowych i sk³onnoæ do dysymulacji
dolegliwoci u mê¿czyzn. Wiek pacjentów z nadwra¿liwoci¹ na
NLPZ odpowiada codziennym obserwacjom wskazuj¹cym, ¿e zjawisko najczêciej dotyczy osób w rednim wieku [1]. Rozk³ad czêstoci reakcji wywo³ywanych przez poszczególne preparaty odzwierciedla czêstoæ ich stosowania w populacji ogólnej  najwiêcej przypadków nadwra¿liwoci na kwas acetylosalicylowy.
Najczêciej dolegliwoci dotyczy³y skóry oraz uk³adu oddechowego. U czêci chorych obie lokalizacje wystêpowa³y ³¹cznie.
Dominowa³y typowe, dobrze znane objawy, jak obrzêk naczynioruchowy i osutki skórne oraz dusznoæ i wodnista wydzielina z
nosa. Uwagê zwraca zg³aszanie przez czêæ ankietowanych chorych rzadziej spotykanych objawów  ból brzucha, ból miêni, zawroty g³owy, lêk, parestezje, tachykardia i arytmia. Badaniem ex
post trudno stwierdziæ czy dolegliwoci te by³y wywo³ane wprost
reakcj¹ polekow¹, czy te¿ by³y efektem wtórnej reakcji chorego.
Znaczne rozbie¿noci w czasie ujawniania siê objawów nadwra¿liwoci po za¿yciu leku (od kilku minut do kilku godzin) sugeruj¹ mo¿liwoæ zaanga¿owania odmiennych mechanizmów patofizjologicznych w poszczególnych przypadkach (reakcje IgE-zale¿ne lub hamowanie cyklooksygenazy) [3,4]. Czas rozwoju i trwania reakcji zale¿y tak¿e sprawnoci absorpcji, dystrybucji, metabolizmu i wydzielania leku, które zale¿¹ od uwarunkowañ genetycznych i aktualnego stanu metabolicznego organizmu.
Dane o czêstoci wystêpowania atopii u osób nadwra¿liwych
na NLPZ s¹ rozbie¿ne i wahaj¹ siê pomiêdzy 10% a 80% [5,6]. W
badanej grupie odsetek osób ze wspó³istniej¹cymi schorzeniami
alergicznymi i atopowymi wyniós³ 65. Fakt, ¿e u badanych z dodatnim wynikiem doustnej próby prowokacyjnej stê¿enie IgE by³o
ponad dwukrotnie wy¿sze ni¿ u chorych z ujemnym wynikiem tej
próby mo¿na interpretowaæ jako argument za IgE-zale¿nym mechanizmem reakcji u czêci chorych lub silniej wyra¿onymi cechami towarzysz¹cej atopii u tych chorych.
Na podkrelenie zas³uguje obserwacja, ¿e u prawie wszystkich z badanych osób reakcje polekowe wyst¹pi³y przy wspó³istnieniu dodatkowych czynników wp³ywaj¹cych na funkcje organizmu  najczêciej pospolitej infekcji wirusowej górnych dróg oddechowych i gor¹czki. Sk³ania to do uwzglêdnienia takich bodców jako ewentualnych kofaktorów reakcji polekowych w badaniach nad mechanizmami nadwra¿liwoci na leki [7,8].
Wnioski
Kwestionariusz nadwra¿liwoci na leki jest cennym narzêdziem
w diagnostyce reakcji polekowych, jednak jego wyniki powinny
byæ weryfikowane badaniami diagnostycznymi, poniewa¿ u znacznej liczby badanych, u których podejrzewa siê nadwra¿liwoæ na
okrelony lek nie udaje siê uzyskaæ potwierdzenia w próbie prowokacyjnej i badaniach laboratoryjnych. Sugeruje to mo¿liwy
znaczny wp³yw kofaktorów, takich towarzysz¹ca reakcja zapalna
na mo¿liwoæ ujawnienia siê nadwra¿liwoci na NLPZ. Usystematyzowany wywiad jest pomocny w ich pe³nej identyfikacji.
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