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Baggrund: 

Anafylaksi overfor corticosteroider administreret parenteralt er en velkendt men sjælden årsag til anafylaksi. 
Gennem de seneste år har der været publiceret et stigende antal cases med anafylaksi overfor excipienter i 
lægemidler. Vi præsenterer tre patientcases hvor patienterne er henvist på mistanke om anafylaksi overfor 
corticosteroid, men hvor udredningen efterfølgende har vist, at patienterne er allergiske overfor excipienten 
macrogol 3350.  

Cases:  

Case 1: 46 årig kvinde behandlet med Depo-MedrolR + XylocainR i achillessenen. Efter 30 minutter udvikler 
hun generaliseret urticaria, vejrtrækningsbesvær og kvalme. I ambulancen måles systolisk blodtryk til 90 
mmHg, hvorefter hun indlægges til observation. Der er god effekt af adrenalin injektion og antihistamin, 
hvorpå hun stabiliseres.  
 
Udredning på Allergicentret: 
SPT: Positiv for Depo-MedrolR (4 mm), Movicol juniorR (indeholdende macrogol 3350) (5 mm) og positiv for 
macrogol 6000 (5 mm).  Priktest blev udført titreret. 
HR release test: Depo-MedrolR, MovicolR og diverse macrogoler negativ. 
Provokation: LidokainR provokation samt Solu-MedrolR i.v.- provokation negativ. Titreret provokation med 
Movicol juniorR positiv. 

 
Lignende billede ses hos case 2 og 3, som har anamnese på Depo-MedrolR + XylocainR henholdsvis Depo-
MedrolR , DiprospanR og MoviprepR. Case nummer 3 udviklede systemisk senreaktion efter titreret priktest 
med macrogol 20.000. Ingen af patienterne er kendte med allergiske lidelser (case 3 allergisk kontakteksem 
overfor gummikemikalier).  

Konklusion: 

Ved allergiske reaktioner overfor lægemidler bør overfølsomhed overfor excipienter i visse tilfælde overvejes 
som mulig årsag til reaktionen. I særlig grad bør mistanken rejses ved allergisk reaktion på flere ikke-
beslægtede lægemidler eller når reaktion på det aktive lægemiddel ikke kan påvises. Flere cases med 
anafylaksi overfor excipienter i depotsteroider er beskrevet. I flere tilfælde udvikler patienterne systemisk 
reaktion på prik- eller intrakutantest. Macrogoler (PEG; polyethylen glycol) anvendes udbredt i både 
parenterale, topikale, opthalmologiske, orale samt rektale præparationer. 

 


