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Baggrund:  

Læger har varierende kendskab til hvordan man udreder for mistænkt penicillinallergi. Fejlagtig 
udredningsstrategi kan få alvorlige konsekvenser for patienterne.  

Case: 

60 årig mand, som for ca. 15 år siden udvikler ”blussen i ansigtet” under penicillinkur. Egen læge seponerer 
behandlingen, opretter CAVE penicillin, men patienten udredes på daværende tidspunkt ikke yderligere. 

Relativt nyligt har patienten skiftet praktiserende læge. Denne ønsker med baggrund i oplyst anamnese at 
udelukke penicillinallergi, tager i den henseende specifik IgE for penicillinerne, som er negative. Vælger på 
denne baggrund at ophæve CAVE penicillin. Informerer patienten om, at han tåler penicillin præparater. 

Patienten indtager sidenhen før planlagt tandekstraktion 15.04.16 Vepicombin 1 MIE,Tbl. Pamol 1 g og 
Pirom 20 mg. Dette er første indtag af penicillinpræparat i ca. 15 år. Oplever sig i minutterne efter indtag, 
tiltagende blussende i ansigtet, har generaliseret kløe, varmefølelse, universel rødme og er voldsomt utilpas. 
Får taget telefonisk kontakt til 112 og besvimer herefter. 

Er ved ambulancens ankomst ukontakttbar (BT 74/46, P 62) og behandles akut for anafylaktisk shock, 
herunder i.m. adrenalin og støttende væsketerapi. Ved ankomst til sygehus er BT 140/83, der er universel 
rødme, men ingen urticaria. Der suppleres med Solu-Medrol 80 mg, patienten observeres 4-6 timer 
hvorunder symptomerne svinder, udskrives velbefindende. Der er ikke taget s-tryptase i det akutte forløb.  

Ved efterfølgende udredning i Allergicentret findes specifik IgE for penicillin V forhøjet til 3,1 kIU/L, således 
sandsynliggørende anafylaksi på baggrund af penicillinallergi. Provokation med Pamol, Acetilsalicylsyre og 
Pirom er negative. Basal tryptase er normal (6,50 µg/L). 

Konklusion:  

Udredning af penicillinallergi er en specialistopgave og når penicillinallergi er mistænkt og CAVE penicillin 
oprettet, kan mistanken udelukkende afkræftes ved en negativ penicillinprovokation (forudgået af negative 
hudtest og specifik IgE for penicilliner). Penicillinallergi kan således ALDRIG udelukkes alene ved negative 
specifik IgE. Det er væsentligt vedvarende at gøre lægekolleger opmærksomme herpå, da udredning 
afvigende fra denne praksis kan medføre anafylaksi. 

 


