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Nadwrażliwość na leki – istotny problem  
w codziennej praktyce lekarskiej

Hypersensitivity to medication – a vital problem in everyday medical practice
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. objawy uboczne mogą wystąpić po zastosowaniu niemal wszystkich znanych leków. 
Cel pracy. ocena częstości reakcji nadwrażliwości na środki farmaceutyczne w wywiadzie w grupie pacjentów leczonych 
ambulatoryjnie oraz identyfikacja substancji najczęściej je powodujących. 
Materiał i metody. Przeanalizowano dokumentację leczenia ambulatoryjnego pacjentów pod względem reakcji nadwrażliwo-
ści na leki. Badaniem objęto 1058 pacjentów (623 k, 435 M, średnia wieku 37,8 lat ± 10,7). 
Wyniki. Dodatni wywiad nadwrażliwości na leki stwierdzono u 11,1% badanej populacji (n = 117), co w 29% dotyczyło 
penicyliny, w 17,1% – amoksycyliny/ampicyliny, 12% – metamizolu, 10,3% – kotrimoksazolu, 9,4% – tramadolu, 9,4% – do-
ksycykliny, 6,8% – salicylanów oraz w 6% – innych nlPz. 
Wnioski. osoby z dodatnim wywiadem w tym kierunku najczęściej zgłaszały nadwrażliwość na penicylinę, aminopenicyliny 
oraz nlPz. Dodatni wywiad w kierunku działań niepożądanych leków stwierdzano częściej u kobiet.
Słowa kluczowe: nadwrażliwość na leki, penicylina, amoksycylina, salicylany.

Background. hypersensitivity may occur after administration of almost every currently known medication. 
Objectives. the study was aimed at assessing frequency of hypersensitivity to drugs as reported by outpatients as well as iden-
tification of drugs that are most frequently causing such reactions. 
Material and methods. the researchers analysed medical documentation of patients after alleged episode of hypersensitivity to 
medication. the study involved 1058 patients (623 F, 435 M, average age 37.8 ± 10.7). 
Results. in case of 11.1% of patients (n = 117) hypersensitivity to drugs was confirmed. the drugs that most frequently caused 
hypersensitivity reactions were: penicillin (29% of all cases), amoxicillin/ampicillin (17.1%), metamizole (12%), cotrimoxazole 
(10.3%), tramadol (9.4%), doxycycline (9.4%), salicylates (6.8%) and other nsaiDs (6%). 
Conclusions. Patients diagnosed with hypersensitivity to drugs were most frequently treated with penicillin, aminopenicillins 
and nsaiDs. Positive diagnosis of drugs sensitivity was made more frequently in women than men.
Key words: hypersensitivity to medication, penicillin, amoxicillin, salicylates.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Podczas leczenia farmakologicznego pacjentów waż-

nym problemem są działania niepożądane dotyczące sto-
sowanych leków, które obserwuje się u około 10–20% 
pacjentów hospitalizowanych i u około 7% populacji ogól-
nej. wśród wszystkich objawów ubocznych około 6–10% 
stanowią reakcje alergiczne. reakcje nadwrażliwości ob-
serwowano po zastosowaniu niemal wszystkich znanych 
środków farmaceutycznych, chociaż niektóre wywołują je 
częściej [1]. Mogą mieć one charakter immunologiczny 
lub nieimmunologiczny. leki mogą stymulować produkcję 
swoistych ige, co prowadzi do odczynów typu natychmia-
stowego, manifestujących się pokrzywką, obrzękiem naczy-
nioruchowym czy anafilaksją. reakcje z udziałem dopeł-
niacza i kompleksów immunologicznych mogą prowadzić 
do cytopenii, zapaleń nerek i naczyń. swoiste pobudzenie 
limfocytów t przez leki może skutkować odczynami typu 
późnego, co objawia się wysypką plamisto-grudkową czy 
też późno występującymi pokrzywkami. rzadko dochodzi 
do uogólnionych reakcji o ciężkim przebiegu (toksyczna ne-
kroliza naskórka – zespół lyella, zespół stevensa-Johnsona) 
[2–4]. nadwrażliwość nieimmunologiczna jest wynikiem 

bezpośredniego uwalniania mediatorów z bazofilów i ma-
stocytów (opioidy), zahamowania szlaku cyklooksygena-
zy-1 i zwiększenia produkcji leukotrienów (niesteroidowe 
leki przeciwzapalne – nlPz) lub wzrostu poziomu brady-
kininy w osoczu (inhibitory konwertazy angiotensyny). Do 
czynników ryzyka należą podawanie leków pozajelitowo 
oraz miejscowo na skórę, jak również wielokrotne, powta-
rzane z przerwami, podawanie leku [1].

Cel pracy
celem niniejszego badania była ocena częstości reakcji 

nadwrażliwości na leki w wywiadzie w grupie pacjentów 
leczonych ambulatoryjnie oraz identyfikacja substancji naj-
częściej powodujących ten rodzaj zdarzeń niepożądanych.

Materiał i metody
Przeanalizowano dokumentację leczenia ambulatoryj-

nego pacjentów Poradni internistycznej centrum Medycz-
nego luxmed w lublinie przyjętych w okresie od 01.2013 
do 12.2013 r. pod względem wywiadu dotyczącego reakcji 
nadwrażliwości na leki (pytanie o „alergie na leki” stano-
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wiło standardowy element wywiadu, niezależnie od przy-
czyny zgłoszenia się do lekarza). Badaniem objęto 1058 
pacjentów, 58,8% stanowiły kobiety (n = 623), natomiast 
41,1% mężczyźni (n = 435). Średnia wieku badanych wy-
nosiła 37,8 lat (min. 19 lat, max. 79 lat, sD = 10,7). Dokona-
no analizy reakcji nadwrażliwości na leki w zależności od 
płci, a także wieku badanych. Pacjentów podzielono na 2 
grupy wiekowe: i grupa ≤ 40 lat oraz ii grupa > 40 lat.

otrzymane wyniki opracowano statystycznie. wartości 
analizowanych parametrów scharakteryzowano za pomocą 
liczności i odsetka: do wykrycia istnienia różnic lub zależ-
ności zastosowano test χ2, przyjęto 5% błąd wnioskowania. 
analizy statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogra-
mowanie komputerowe statistica V. 10.0 (statsoft, Polska).

Wyniki
Przyczyny zgłoszenia się pacjentów do poradni interni-

stycznej przedstawiono na rycinie 1. wśród badanych 33,6% 
(n = 356) zgłaszało występowanie przewlekłych chorób, co 
zobrazowano na rycinie 2. 88,9% (n = 941) chorych nie de-
klarowało objawów ubocznych leczenia w przeszłości. Po-
zostali (11,1%, n = 117) najczęściej wskazywali nadwrażli-
wość na penicylinę, aminopenicyliny oraz nlPz (ryc. 3).

Rycina 1. Przyczyny zgłoszenia się do poradni internistycznej 
w badanej populacji pacjentów

Rycina 2. występowanie chorób towarzyszących w badanej 
populacji pacjentów
 

uczulenie na penicylinę istotnie częściej występowa-
ło u kobiet niż u mężczyzn (odpowiednio 76,5%; n = 26 
vs. 23,5%; n = 8; p < 0,001). Podobna sytuacja dotyczyła 
amoksycyliny i ampicyliny, kobiety w tej grupie stanowiły 
90% (n = 18), natomiast mężczyźni 10% (n = 2; p < 0,001). 
uczulenia na kotrimoksazol oraz metamizol (pyralgin) wy-
stępowały tylko u kobiet.

analiza w grupach wiekowych wykazała, że pacjenci  
> 40. roku życia istotnie częściej deklarują uczulenia na pe-
nicylinę (79,4%; n = 27 vs. 20,6%; n = 7 w grupie pacjen-
tów młodszych; p < 0,001) oraz uczulenia na metamizol 
(78,6%; n = 11 vs. 21,4%; n = 3; p < 0,001).

natomiast dodatni wywiad dotyczący alergii na amok-
sycylinę/ampicylinę częściej występował u osób młodszych 
w porównaniu z pacjentami > 40. roku życia (odpowiednio: 
95%; n = 19 vs. 5%; n = 1; p < 0,001). Podobnie nadwraż-
liwość na kotrimoksazol częściej podawały w wywiadzie 
osoby młodsze aniżeli pacjenci > 40. roku życia (odpowied-
nio: 83,3%; n = 10 vs. 16,7%; n = 2; p < 0,001).

Rycina 3. nadwrażliwość na leki w badanej populacji pacjentów

Dyskusja
wśród naszych pacjentów dodatni wywiad w kierunku 

reakcji nadwrażliwości na leki podawało 11,1%. wynik ten 
jest zbliżony do podawanego w opracowaniu Bieńkiewicz 
i wsp. [1].

nadwrażliwość na leki najczęściej dotyczyła antybio-
tyków β-laktamowych. zgodnie z danymi z piśmiennictwa, 
antybiotykiem najczęściej prowadzącym do reakcji aler-
gicznych jest amoksycylina, co wynika z jej powszechnego 
stosowania [1]. Podobne tendencje zaobserwowano także 
w niniejszym badaniu, choć tu częściej pacjenci wskazywa-
li na penicylinę. wyższa częstość nadwrażliwości na peni-
cylinę w grupie osób starszych wynika najprawdopodobniej 
z faktu częstszego stosowania tego antybiotyku w przeszło-
ści. reakcje alergiczne na antybiotyki nie-β-laktamowe są 
oceniane na 1–3% i dotyczą głównie kotrimoksazolu [1]. 
Podobne wyniki uzyskano w niniejszym opracowaniu. 
reakcje nadwrażliwości na metamizol są dość częste, po-
dobnie jak na leki z grupy nlPz. Problem nasila ponadto 
możliwość wystąpienia reakcji krzyżowych między nPlz 
a metamizolem [1].

Fakt wyraźnej przewagi kobiet wśród osób z dodatnim 
wywiadem reakcji nadwrażliwości można tłumaczyć ich 
większą skłonnością do korzystania z leków w porównaniu 
z mężczyznami. 

ograniczeniem niniejszej pracy jest brak możliwości 
uzyskania informacji dotyczącej  charakteru reakcji aler-
gicznej, co wynika ze sposobu zbierania danych, oparte-
go na retrospektywnej analizie dokumentacji medycznej. 
wyzwaniem dla autorów będzie kontynuacja badań w kie-
runku alergii na leki w postaci badania prospektywnego 
ukierunkowanego na uzyskanie szczegółowych informacji 
dotyczących dyskutowanego zagadnienia.

Wnioski 
reakcje nadwrażliwości na leki są częstym problemem 

w codziennej praktyce lekarskiej. osoby z dodatnim wywia-
dem w kierunku działań niepożądanych leków najczęściej 
podawały nadwrażliwość na penicylinę, aminopenicyliny 
oraz nlPz. Dodatni wywiad w kierunku działań niepożą-
danych leków stwierdzano częściej u kobiet.
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