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Baggrund 

I afdeling for allergisygdomme på Gentofte Hospital er specifik IgE brugt som første led i udredning af 

straksallergi for penicillin. Positiv specifik IgE sammenholdt med relevant allergimistanke bekræfter diagno-

sen. Vi benytter kommercielt tilgængelige specifik IgE-test for benzylpenicillin, phenoxymethylpenicillin, am-

picillin og amoxicillin og siden 2010 har klinikken haft adgang til en ikke-kommerciel test, ’penicillin minor 

determinants’ (MD) (ImmunoCAP, Phadia AB, Sverige). Der findes ikke publikationer om brugen af specifik 

IgE for MD.  

Formål 

Formålet med dette projekt var at identificere andelen af patienter, som kun testede positivt for specifik IgE 

for MD og at beskrive deres kliniske træk. 

Metode og materialer 

Resultater for specifik IgE blev indsamlet retrospektivt fra en laboratoriedatabase i perioden 2010-2017, som 

omfattede 11051 patienter med mistanke om penicillinallergi. Hos 6537 patienter var alle fem test taget. Kli-

niske oplysninger om den oprindelige reaktion hos patienter, som var monosensibiliserede for MD i perioden 

2013-2017 (n=66), blev fundet ved journalopslag. 

Resultater 

I alt 347 ud af 6537 (5,3%) patienter havde én eller flere positive IgE-test i gruppen med alle fem test i for-

hold til 148 ud af 4514 (3,3%) i gruppen uden MD IgE-testen (p<0,0001). 86 (25%) af de IgE-positive patien-

ter var udelukkende positive på specifik IgE for MD. Ud fra journalopslag på 66 af disse fandtes hos 11 pati-

enter (17%), at culprit drug var dicloxaxillin/flocloxacillin, og hos 38 patienter (58%) at culprit drug var 

phenoxymethylpenicillin. 25 patienter (38%) havde reaktioner indenfor de første to timer efter indtag; 56 

havde udslæt inklusiv urticaria, mens 17 (26%) havde symptomer fra luftveje og/eller kredsløb. 6 patienter 

(9%) fik adrenalinbehandling og 47 patienter (71%) fik antihistamin +/- steroid.  

Konklusion 

I en stor kohorte af patienter med mistænkt penicillinallergi er der signifikant flere IgE-positive patienter, når 

specifik IgE for MD inkluderes i udredningsprocessen. Testen identificerer således 1 ud af 4 IgE-positive 

patienter, og denne gruppe af patienter ses at have en høj andel af moderate til alvorlige straksreaktioner. 

Fremtidige studier bør sammenligne resultater fra IgE-test med resultater for eksisterende hudtest for penicil-

lin MD.       


