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Baggrund:  

Penicillin er typisk første valg ved behandling af de fleste bakterielle infektioner, og anses for den hyppigste 

medikamentelle allergi i Danmark. Penicillinallergi mistænkes hos omkring 10% af befolkningen, men det 

har vist sig, at allergi kan afkræftes hos ca. 80% af disse patienter. De fleste allergiske reaktioner på 

penicillin viser sig som et makulopapuløst eksantem eller urticaria, men kan udvikle sig til livstruende 

anafylaksi. Reaktionen kan opstå fra få minutter efter indtag af første dosis penicillin til først at komme 

efter flere doser. En anafylaktisk reaktion kan forveksles med alvorlige kardielle tilstande, og det kan 

resultere i en forsinket og dermed ikke optimal behandling. Det er vigtigt med en grundig anamnese, hvor 

eksponeringer og reaktioner beskrives detaljeret, så eventuelle differentialdiagnoser afklares.  

 

Case:  

Aktuelle patient henvises til allergiudredning med følgende henvisning:  

65-årig mand, som er kendt med Hortons hovedpine og hypertension,  i øvrigt rask. Ordineret Penicillin af 

egen læge på baggrund af sår i ansigtet. I forbindelse med indtagelse af første tablet, har patienten 

fornemmelse af, at tabletten glider i ”den gale hals”. Efter 10 minutter bliver patienten akut dårlig, blå i 

ansigtet, har hvæsende vejrtrækning og får efterfølgende klinisk hjertestop, varer maks. 6 minutter. Der er 

gives hjertemassage og patienten intuberes og sederes. Overflyttes til OUH, idet der var forandringer på 

ekg'et, men KAG har vist normale forhold. Vågner op efter 1 døgn. På intet tidspunkt haft urtikarielt udslæt. 

Vi tolker tilstanden at være relateret til obstruktion af luftvejene, men vil gerne bede jer vurdere, om 

patienten kunne have haft anafylaktisk reaktion - har tidligere fået Penicillin uden symptomer.  

 

Yderligere anamnese: Patienten blev 3 måneder forud for reaktionen behandlet med penicillinkur uden 

reaktion. Fik under indlæggelse på hjertemedicinsk afdeling behandling med Cefuroxim uden reaktion.  I 

øvrigt ingen kendte allergier, men reagerer voldsomt på myggestik. Fik i forbindelse med hjertestop 

gentagne injektioner af adrenalin. 

 

Resultater:  

I henhold til guidelines udføres priktest med penicilliner efterfulgt af intrakutantest, samt måling specifikke 

IgE for penicilliner.  Hvis disse er negative foretages provokation. 

Patienten havde positiv priktest for Phenoxymethylpenicillin (19 mm Ø), hvorfor vi afstod fra 

intrakutantest. Yderligere fremkom forhøjet specifik IgE mod penicillin V på 389 kIU/L, samt marginalt 

forhøjet IgE på Amoxicillin (0,42), Ampicillin (0,69), og penicillin G (0,49). Grundet den svære reaktion blev 

patienten efterfølgende udredt for underliggende mastocytose med undersøgelse for C-KIT D816V 

mutation og knoglemarvsundersøgelse. Disse undersøgelser er normale.  
 

Konklusion:  

Patienten er på baggrund af anamnese, positiv priktest for Phenoxymethylpenicillin, samt markant forhøjet 

specifik IgE mod penicillin V erklæret penicillinallergiker. Overvejelser omkring differentialdiagnoser  i den 

akutte situation er altid vigtig. I tilfældet her omfatter behandlingen under alle omstændigheder adrenalin. 


