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Baggrund 
Op til 10-15% af befolkningen rapporterer, at de har penicillinallergi. Talrige studier viser, at man ved 
udredning kan frikende størstedelen, idet kun 10-28% af patienter, der udredes, findes at være reelt 
allergiske. På Allergicentret, OUH, er udredningen siden 2007 udvidet i forhold til European Network for Drug 
Allergy (ENDA) guidelines med en langtidsprovokation med penicillin hvis provokation i klinikken er negativ, 
og det har vist sig at udløse reaktion hos ca. 10% under denne kur.       
 
Formål 
At undersøge, om sensibiliserings-mønstret for penicillin har ændret sig i de to perioder 2007-2011 og 2012-
2017 samt at undersøge og sammenligne sværhedsgrader af reaktioner udløst af langtidskur med penicillin 
ud fra Sampsons score. 
 
Metode  
Studiet er retrospektivt og deskriptivt og inkluderer 2766 patienter >18 år udredt for penicillinallergi på 
Allergicentret, OUH, i perioden januar 2012 til juni 2017 (kohorte12-17). Data er udtrukket fra Allergicentrets 
database, og kun patienter med komplette datasæt er inkluderet. Antallet af positive test (specifik IgE for 
penicillin, prik- og intrakutantest med penicillin samt penicillinprovokation) blev sammenlignet med antallet af 
positive tests i en tidligere kohorte bestående af 747 patienter >18 år (2007-2011) undersøgt for 
penicillinallergi (kohorte 07-11). 
 
Resultater       
I kohorte12-17 havde 12,1% (340/2766) forhøjet specifik IgE, 0,86% (11/1280) havde positiv priktest med 
penicillin og 4,5% (108/2415) havde positive intrakutantest. Forhøjelse af specifik IgE blev fundet hos 8,4% 
(63/747), positiv priktest med penicillin hos 0.3% (2/684) og positiv intrakutantest hos 7,2% (49/680) i 
kohorte07-11. Der blev fundet positiv provokation hos 2,7% (62/2325) i kohorte12-17 mod 5,4% (34/631) i 
kohorte07-11. Langtidsprovokation udløste en reaktion hos 8% (181/2263) i kohorte12-17 mod 10,4% (62/597) i 
kohorte07-11.  
I begge kohorter var urticaria/angioødem det hyppigste symptom, hhv. 74% (kohorte12-17) og 66,1% 
(kohorte07-11) og uspecifikt udslæt udgjorde hhv. 21,5% og 33,9%. I kohorte12-17 oplevede 4,5% (7 patienter) 
andre symptomer som tør hoste og astma, men ingen fik anafylaksi. 
 
Konklusion 
Andelen af patienter, som fik bekræftet diagnosen penicillinallergi under udredning, var ca. 28% i begge 
kohorter. I kohorte12-17 blev flere patienter diagnosticeret på baggrund af positiv IgE og priktest og færre på 
baggrund af positiv hudtest og provokation i forhold til kohorte07-11. Langtidsprovokation udløste kun milde 
symptomer, og må anses for at være en sikker metode at anvende i udredningen.       
 
   

 


