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Hovedbudskap
• Viktige grunner for å utrede mulige

allergiske reaksjoner på legemidler kan
være å avklare: 
– Hvilket av flere potensielle legemid-
ler som har utløst en allergisk reaksjon
– Om en klinisk straksreaksjon er IgE-
mediert eller ikke
– Hvorvidt en tilsynelatende allergisk
reaksjon skyldes et viktig legemiddel
eller har andre årsaker

• Bedre diagnostikk ved legemiddelal-
lergi forutsetter validerte protokoller
og utvikling av flere og bedre diagnos-
tiske metoder.
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Legemiddelallergi er et stort og uover-
siktlig fagfelt. Det foreligger mye kunn-
skap om hvordan legemidler fungerer
som antigener, om klinisk klassifise-
ring av reaksjoner, risikofaktorer og
diagnostiske, profylaktiske og terapeu-
tiske strategier. I klinisk praksis ligger
utfordringene både i det å håndtere
den aktuelle legemiddelreaksjonen og i
det å foreta riktig valg ved senere ordi-
nasjoner. 

Legemiddelallergi defineres som immuno-
logisk betinget overfølsomhet (1, 2). Reak-
sjonene kan inndeles i IgE- og ikke-IgE-
allergi (3, 4). En tilsynelatende egen entitet
er multippelt legemiddelallergisyndrom,
som er en disposisjon for å utvikle allergiske
reaksjoner overfor flere legemidler, spesielt
antibiotika (5). 

I klinisk praksis byr legemiddelallergi på
flere utfordringer. Sykdomspanoramaet
varierer, og både grunnsykdommen og sam-
tidig administrasjon av andre legemidler 
påvirker det kliniske bildet. Det kan være
vanskelig å skille legemiddelallergi fra bi-
virkninger, overdosering, legemiddelinter-
aksjon, intoleranse (overdosesymptomer
ved normal dosering), idiosynkrasi (gene-
tisk betinget endret metabolisering) og andre
ikke-immunologisk betingede reaksjoner.
De tre første reaksjonsformene er knyttet til
legemidlets farmakologiske egenskaper,
mens de øvrige skyldes individuelle egen-
skaper hos pasienten. 

Ofte mangler sikker diagnose, og mistan-
ke om allergi mot et medikament fører til at
klinikere unnlater å bruke viktige og riktige
legemidler. Tidligere reaksjon på et gitt pre-
parat skaper også usikkerhet omkring bru-
ken av beslektede legemidler. Legemiddel-
allergi berører pasientsikkerhet og dermed
etiske og juridiske aspekter.

Tabell 1 inneholder en kort oversikt over
diagnostisk tankegang og metoder for utred-
ning.

Sykehistorie 
Sykehistorien er den viktigste diagnostiske
metoden, fordi den kan avklare kjente risi-
kofaktorer, f.eks. forekomst av legemiddel-
allergi hos foreldre og hos pasienten selv.
Selv om atopi ikke er en åpenbar risikofak-
tor, gir dette en klart økt risiko for ikke-im-
munologisk overfølsomhet (for eksempel

kontrastmiddelreaksjon) og lateksallergi.
Sistnevnte er en viktig differensialdiagnose,
særlig for reaksjoner ved medisinske og kir-
urgiske prosedyrer. Eksisterende sykdom og
bruk av andre legemidler er også risikofak-
torer som påvirker reaksjonens ytringsform,
alvorlighetsgrad og prognose. 

Klinisk klassifisering 
Reaksjonen må beskrives og dokumenteres
så presist som mulig. Relatert til ekspone-
ring kan legemiddelallergi deles inn i straks-
reaksjoner, forsinkede reaksjoner og sene
reaksjoner. Legemiddelallergi deles videre
inn i systemiske reaksjoner (anafylaksi, vas-
kulitt, serumsykdom, autoimmunsykdom,
multiorganmanifestasjoner) og organbund-
ne reaksjoner. Huden involveres ofte med
reaksjonsbilder som urticaria, angioødem,
allergisk kontakteksem, diverse eksantemer,
vaskulitt, erythema multiforme, toksisk epi-
dermal nekrolyse m.fl. Andre organbundne
reaksjoner kan være hematologiske (cytope-

nier, eosinofili), nefrologiske (nefritter),
pulmonale (alveolitter, fibroserende proses-
ser), hepatiske (hepatocellulære skader, ko-
lestase) og kardiale (perikarditt, myokar-
ditt).

Immunologisk karakterisering 
Den kliniske beskrivelsen kan gi holdepunk-
ter for mekanisme og være til hjelp ved valg
av videre diagnostisk strategi. To reaksjons-
former lar seg relativt lett plassere. Straks-
reaksjonene, som kan være IgE-allergi (type
1-allergi) eller ikke-IgE-medierte reaksjo-
ner, omfatter sykdomsbilder som anafylaksi,
urticaria og andre kløende eksantemer, rhi-
nitt, konjunktivitt, astma og angioødem. De
sene reaksjonene er bl.a allergisk kontakt-
eksem, som utvikler seg på grunnlag av type
4-allergi, og cytopenier, som kan være forår-
saket av type 2-allergi (cytotoksisk). De
mange andre manifestasjonene har usikre og
trolig sammensatte mekanismer.

Årsakssammenheng 
Nøkkelvurderingen ved legemiddelallergi er
å vurdere grad av årsakssammenheng mel-
lom administrasjon av et gitt legemiddel, og
en nyoppstått reaksjon. Er pasienten under
behandling med ett legemiddel, kan sam-
menhengen synes enkel, men muligheten for
at reaksjonen kan ha helt andre årsaker må
ikke glemmes. Er pasienten under behand-
ling med flere legemidler, må man i tillegg
gjøre en vurdering av med hvilken sannsyn-
lighet det enkelte legemiddel kan utløse en
reaksjon av den type som foreligger. Her er
tidsrelasjonen viktig. Ved straksreaksjoner,
som opptrer innen 30–60 minutter etter ad-
ministrasjon, vil et såkalt førstedosefeno-
men (reaksjon på første dose) være typisk
for ikke-allergisk overfølsomhet (f.eks. kon-
trastmiddelreaksjon). Immunologiske me-
kanismer forutsetter en sensibiliseringspe-
riode før klinisk sykdom opptrer, selv om
man ikke alltid får denne like lett frem an-
amnestisk. Ved senreaksjoner kan det være
vanskeligere å fastslå en åpenbar tidsmessig
sammenheng. Man må heller ikke glemme
at straksreaksjoner kan ha et topuklet forløp
med en senfasereaksjon 8–24 timer etter
eksponering. 

Supplerende undersøkelser
For å identifisere utløsende legemiddel og å
kartlegge mekanisme benyttes in vitro- og
hudtester. Et hovedspørsmål er hva som er
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Tabell 1 Anamnestisk sjekkliste og
diagnostiske prosedyrer ved legemiddel-
allergi

Sykehistorie
Legemiddelallergi hos foreldre
Tidligere legemiddelallergi 
Atopi
Astma, annen sykdom
Aktuell legemiddelreaksjon

Klinisk klassifisering
Immunologisk klassifisering
Årsakssammenheng
Identifikasjon av utløsende legemiddel
og mekanisme

Hudtester
Prikktest
Intrakutantest
Lappetest

In vitro-tester
Immunglobulin E
Tryptase
Histaminfrigjøringstest
T-lymfocyttstimulering

Provokasjonstest

den aktive form av det aktuelle legemiddel,
m.a.o. hva man skal teste med. Andre ut-
fordringer er testenes tilgjengelighet, kost-
nad og dokumenterte diagnostiske verdi.

Hudtester 
Ved straksreaksjoner benyttes prikktest,
eventuelt etterfulgt av intrakutantest, som er
mer sensitiv, men mindre spesifikk. Disse
testene er best validert ved utredning av
penicillinallergi (6) og anafylaktiske reak-
sjoner under narkose (7). Lappetest (epiku-
tantest) brukes i første rekke ved utredning
av allergisk kontakteksem. Denne kan i lik-
het med intrakutantesten ha diagnostisk ver-
di også ved andre manifestasjoner av forsin-
ket legemiddelallergi (8). 

In vitro-tester 
In vitro-tester kan være hensiktsmessig i
noen utredningsalgoritmer, spesielt ved
straksreaksjoner. Ved mistanke om anafy-
laksi kan tryptase, serum-markøren for
mastcelle aktivering (9), benyttes. Prøven
tas 1–2 timer etter symptomdebut, etter 24
timer og, dersom mulig, i en serumprøve tatt
før reaksjonen. En stigning i akuttprøven til
minst tre ganger førnivå med normalisering
etter 24 timer tilsier at det foreligger en
mastcellemediert tilstand. 

Forhøyet totalt serum-IgE-nivå kan indi-
kere en IgE-mediert mekanisme, særlig der-
som man også måler tilstedeværelse av spe-
sifikt IgE mot de relativt få legemiddeldeter-
minanter som er kommersielt tilgjengelige.
Ved straksreaksjoner på muskelrelaksantia
er det utviklet serologiske screeningstester
på IgE rettet mot den kvartenære ammo-
niumsepitopen (10, 11). Har man mistanke
om lateksallergi, anbefales å utføre prikk-
test, som er atskillig mer sensitiv enn serolo-
gisk påvisning av lateksspesifikt IgE.

Flere rutinelaboratorier kan tilby måling
av spesifikt IgE mot insulin og ulike penicil-
linallergener. Påvisning av spesifikt IgE mot
andre mer spesielle antigener utføres ved
spesiallaboratorier (bl.a. ved Laboratorium
for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus).

Klinisk utredning av penicillinallergi gjø-
res ved mange sykehus. Erfaringene med ut-
redning av allergiske reaksjoner på andre
medikamenter er betydelig mindre. Region-
sykehusene deltar i et samarbeid for å utrede
pasienter med mistanke om anafylaktisk
reaksjon under narkose.

Av in vitro-reaktivitetstester kan hista-
minfrigjøringstesten være aktuell ved alvor-
lig straksallergi, fordi den ikke medfører ri-
siko for pasienten, og fordi man kan bruke
relativt høyere doser antigen enn i hudteste-
ne. T-lymfocyttproliferasjonstest er i øken-
de grad tatt i bruk ved forsinkede og sene
allergireaksjoner. Best validert til nå er tes-
ten ved penicillinallergi (12, 13).

Provokasjonstester
Utredning av legemiddelallergi bør følge
standardiserte protokoller og omfatter an-

amnese og hud- og in vitro-tester. Er de inn-
ledende testene negative bør provokasjons-
testing vurderes. Provokasjonstestene kan
utføres peroralt eller parenteralt og er van-
ligvis progressive inntil full terapeutisk
dose. Provokasjonstesting kan være den
eneste metoden som virkelig dokumenterer
årsakssammenhengen mellom en reaksjon
og et gitt legemiddel. Metoden medfører ri-
siko for alvorlige bivirkninger og er ikke in-
disert ved de alvorligste legemiddelreaksjo-
nene (bulløse dermatoser, anafylaksi m.fl.).
Av samme grunn bør provakasjonstesting
kun utføres i miljøer som kan håndtere muli-
ge komplikasjoner.

Indikasjon for videre 
utredning av legemiddelallergi
I den kliniske hverdag kan indikasjon for ut-
redning være å avklare hvilket av flere po-
tensielle legemidler som har utløst en aller-
gisk reaksjon, spesielt hvis dette er av betyd-
ning for videre medikamentell behandling.
Det kan også være nyttig å avklare om en
straksreaksjon er IgE- eller ikke-IgE-me-
diert, og hvorvidt en tilsynelatende allergisk
reaksjon skyldes et viktig legemiddel eller
har andre årsaker. 

Spalten er redigert av Olav Spigset i sam-
arbeid med Avdeling for legemidler ved
Regionsykehuset i Trondheim og de øvrige
klinisk farmakologiske miljøene i Norge
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