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Baggrund 

Intrakutantest (ICT) for penicilliner med sen aflæsning, blev introduceret på klinik for allergi i 2014 mhp at 

diagnosticere senreaktioner på penicilliner. Tidligere har man i Klinik for allergi ikke foretaget hudtest, men provokeret 

med penicilliner, hvis der ikke kunne påvises specifikt IgE. Det har i nogle tilfælde udløst længerevarende 

behandlingskrævende udslæt. ICT kan ikke overflødiggøre provokationer, men en positiv test kan sandsynliggøre 

allergi, så provokation undgås.  

Et studie fra vores afdeling har vist, at 25% af patienter, som fik udslæt i forbindelse med en penicillinprovokation, 

kunne have været diagnosticeres vha. ICT. Da ICT med flere penicilliner er ressourcekrævende vil en identifikation af 

indikatorer for positivt udfald af testen kunne sikre bedre selektion af patienterne til denne og derved optimal 

udnyttelse af klinikken ressourcer.  

 

Formål 
At undersøge om patienter med udslæt, der varer > 1 uge og/eller kræver behandling med steroid har større chance 
for at teste positivt på ICT med sen aflæsning end patienter med kortere varende udslæt og symptomer så milde, at 
steroidbehandling ikke har været nødvendig. 
 

Metoder 

Retrospektiv gennemgang af journaler på 232 voksne patienter (45 mænd/187 kvinder) median alder 53 (18-93år), der 

fik foretaget ICT med fire penicilliner (ampicillin, amoxicillin, penicillin G og dicloxacillin) i perioden 2016-2018 på Klinik 

for allergi, Gentofte Hospital. Der blev registreret oplysninger om den oprindelige reaktion samt om resultater af ICT 

med et eller flere penicilliner. Median tid fra første reaktion til udredning var 10 måneder for ICT neg. og 9 måneder 

for ICT pos. Fisher’s exact test blev benyttet. 

 

Resultater 

I alt 61 (26%) patienter omfattende 50 kvinder (82%) testede positivt på ICT med et eller flere penicilliner. Heraf 

testede  10 patienter positivt for alle 4 penicilliner. 53 testede positivt for både ampicillin og amoxicillin. Af disse 

testede 8 også positivt for dicloxacillin og 2 positivt for penicillin G. Kun 3 patienter testede positivt for enten 

ampicillin eller amoxicillin. 5 patienter testede kun positivt for dicloxacillin. 

 

Median varighed af udslet ved oprindelig reaktion var 8 dage for ICT neg. vs. 14 dage for ICT pos. 37 af 109 (34%) med 

reaktioner >7 dage havde pos. ICT mod 24 af 123 (20%) med kortere reaktioner (p<0,05). 

 

I alt 102 havde fået systemisk og/eller topisk steroid. Af disse var 34 (33%) pos. i ICT mod 27 (21%) af de 130, som ikke 

var steroidbehandlede (p<0,05). 

 

I alt 56 havde både haft en reaktion >7 dage og fået steroid. Af disse var 21 (38%) pos. mod 40 (23%) af de 176 øvrige 

(p<0,05). 

 

Konklusion 

Hos patienter med mistænkt penicillinallergi er sandsynligheden for pos. ICT større, hvis reaktionen har varet >7 dage 

eller har krævet steroidbehandling. Sandsynligheden øges ikke væsentligt, hvis begge kriterier er opfyldt. Det vil være 

relevant at søge efter andre mulige prædiktorer for pos. ICT for med endnu større sikkerhed at kunne udvælge 

patienter til denne test. Ved positivt udfald kan man undgå provokation med de gener som en langvarig og evt. svær 

senreaktion kan give. 


