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Streszczenie
Założenia. Proponowanych jest sześć wzorców objawów nadwraż-
liwości natychmiastowej na NLPZ. Pierwsze cztery dotyczą reakcji na 
wiele leków, które hamują cyklooksygenazę. Pozostałe opisują nad-
wrażliwość na pojedynczy lek, która może mieć charakter alergiczny.
Cel. Przydatność proponowanej klasyfikacji oceniono u 50 zgła-
szających się kolejno pacjentów nadwrażliwych na NLPZ. Częstość 
występowania cech atopii oceniono w grupie osób nadwrażliwych 
i porównywalnej grupie kontrolnej ochotników tolerujących NLPZ.
Materiał i metody. Do badania włączono 50 pacjentów oraz do-
braną pod względem wieku i płci grupę 50 zdrowych ochotników. 
Nadwrażliwość na NLPZ rozpoznawano w oparciu o przekonujący 
wywiad wskazujący na pojawianie się objawów lub ich zaostrzeń 
po przyjęciu tego samego lub innego NLPZ mogącego wywołać re-
akcję krzyżową. W razie potrzeby zależność przyczynowo-skutkową 
potwierdzano wynikiem pojedynczej ślepej, kontrolowanej placebo, 
prowokacji doustnej (SBPCC). Chorobę atopową rozpoznano, identy-
fikując jeden lub więcej jej fenotypów. Uwzględniono też rozpozna-
nia innej alergii IgE-zależnej oraz co najmniej jeden wynik dodatni 
przesiewowych testów punktowych z 16 potencjalnymi alergenami. 
Częstość występowania choroby atopowej, jak też pozostałych cech 
w badanych grupach, porównano przy pomocy testu Fishera.
Wyniki. Objawy reakcji na NLPZ odpowiadały wzorcom: typu 
1 (12%), typu 2 (2%), typu 3 (18%), typu 4 (30%), typu 5 (28%) i typu 
6 (10%). Chorobę atopową, dodatni wynik co najmniej jednego testu 
punktowego lub obecność co najmniej jednej z tych cech rozpozna-
wano częściej u osób nadwrażliwych na NLPZ (p=0,0016; p=0,041; 
p=0,0018).
Wnioski. Mimo że u 30% pacjentów rozpoznano reakcje mieszane 
(typ 4), potwierdzono przydatność praktyczną ocenianej klasyfikacji. 
Choroba atopowa i wzmożona reaktywność skóry są związane z nad-
wrażliwością na NLPZ. 
Słowa kluczowe: NLPZ, nadwrażliwość, wzorce objawów, anafilak-
sja, cechy atopii

Summary
Background. Six clinical reaction patterns are proposed for imme-
diate NSAIDs-hypersensitivity. Four are drug unspecific and related 
to inhibition of cyclooxygenase enzymes (COX). Two are drug specific 
and probably immune mediated. Interestingly, the atopy trait was 
observed in subjects with drug specific and drug unspecific hyper-
sensitivity.
Objective. We validated the clinical reliability of the proposed classi-
fication in fifty patients with NSAID-hypersensitivity. The prevalence 
of the atopy trait was compared to a group of healthy controls.
Material and methods. Fifty patients and fifty sex- and age-matched 
healthy volunteers, were recruited. Hypersensitivity was diagnosed by 
a convincing history of symptoms, or aggravations, appearing after 
the intake of the same, or another NSAID. When necessary, the causal 
relationship was confirmed by a controlled oral challenge. Atopy was 
diagnosed only when one or more atopic phenotypes could be iden-
tified. In addition, other parameters such as another IgE-mediated 
allergy and one or more positive skin prick tests were registered. The 
prevalence of atopy and other parameters was compared using the 
Fisher’s exact test 
Results. Clinical reaction patterns corresponded to: type 1 (12%); 
type 2 (2%); type 3 (18%); type 4 (30%); type 5 (28%), and type 
6 reaction (10%). Atopic disease, positive skin prick test to at least 
one aeroallergen, and the presence of at least one of these traits 
were associated with NSAID hypersensitivity (p=0.016, p=0.041 and 
p=0.0018, respectively).
Conclusions. Although the blended reactions of type 4 were iden-
tified in 30% of patients, the proposed classification is of practical 
value. The atopic disease and enhanced skin reactivity to potential 
aeroallergens are associated with hypersensitivity towards NSAIDs. 

Key words: NSAIDs, hypersensitivity, reaction patterns, anaphylaxis, 
atopy trait
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Przemawiają za tym opisy przypadków nadwrażliwości 
alergicznej na pochodne pirazolonu [13,14]. Znacznie 
trudniej udokumentować jednak uczulenie IgE-zależne 
osób reagujących wybiórczo na ASA lub inny NLPZ [15-18]. 
Niektórzy autorzy wskazują, że cechy atopii pojawiają się 
częściej u osób nadwrażliwych na NLPZ, w tym reagujących 
krzyżowo na leki hamujące COX-1 [19,20]. Patomechanizm 
nadwrażliwości natychmiastowej na NLPZ nie jest więc jed-
norodny. Dlatego proponowaną współcześnie klasyfikację 
kliniczną oparto o kryteria: (1) indywidualnego wzorca 
objawów, (2) nadwrażliwości krzyżowej na NLPZ będące 
inhibitorami COX-1, (3) nadwrażliwości na tylko jeden lek 
[21]. Celem badania było określenie przydatności tej klasy-
fikacji w ocenie nadwrażliwości na NLPZ u 50 pacjentów 
zgłaszających się kolejno do naszej poradni. Ocenianą 
klasyfikację przedstawiono w tabeli I. Kolejnym celem było 
sprawdzenie hipotezy, w myśl której cechy atopii towarzy-
szą nadwrażliwości natychmiastowej na NLPZ. 

PACJENCI I METODY

Pacjenci i ochotnicy

Do badania włączono 50 kolejnych pacjentów, w tym 37 
kobiet, 12 mężczyzn i 1 dziecko (wiek średni: 41 + 14 lat), 
których w latach 2003-2006 kierowano do poradni alergo-
logicznej. W grupie kontrolnej znalazło się 50 ochotników, 
w tym 43 kobiety i 7 mężczyzn (wiek średni: 37 + 12 lat), 
deklarujących tolerancję przyjmowanych NLPZ 

Kryteria rozpoznania nadwrażliwości na NLPZ

Podstawą rozpoznania był wywiad wskazujący na: 
(1) typowe objawy obiektywne nadwrażliwości natych-
miastowej, pojawiające się nie później niż po upływie 60 
minut od chwili przyjęcia określonego NLPZ, odpowiada-
jące jednemu z ocenianych wzorców reakcji, (2) powta-
rzalność i porównywalne objawy kolejnych epizodów, przy 
czym w przypadkach odpowiadających wzorcowi 1 i 2 epi-
zod taki odpowiadał zaostrzeniu przewlekłych objawów: 

Wprowadzenie

Od ponad 100 lat chorobliwa nadwrażliwość1 na kwas 
acetylosalicylowy (ASA) intryguje kolejne pokolenia bada-
czy [1]. Natychmiastowe objawy, takie jak: pokrzywka, 
obrzęk, anafilaksja, jak też zaostrzenia przewlekłej astmy 
i pokrzywki sprawiały, że nadwrażliwość na ASA i inne 
NLPZ kojarzono z alergią i atopią [2]. Dopiero w latach 
60. i 70. poznano rolę IgE w patogenezie alergicznych 
reakcji natychmiastowych i mechanizm farmakologicz-
nego działania ASA [3]. Dwa wydarzenia naukowe tego 
okresu miały znaczenie przełomowe dla wyjaśnienia me-
chanizmu natychmiastowej nadwrażliwości na ASA i inne 
NLPZ. Pierwszym była teoria hamowania cyklooksygenzy 
ogłoszona przez Szczeklika i Gryglewskiego w 1978 roku. 
Kolejne wydarzenie stanowiło odkrycie Samuelssona, któ-
ry w 1979 roku wykazał, że hipotetyczna slow reacting 
substance of anaphylaxis (SRS-A) jest mieszaniną proza-
palnych leukotrienów. Okazało się więc, że nadwrażliwość 
natychmiastowa na ASA i towarzyszące jej reakcje na inne 
NLPZ mają charakter niealergiczny [4,5]. W latach 80. 
nadwrażliwość taką traktowano jako modelowy przykład 
pseudoalergii [6]. Współcześnie określenie to zastąpiono 
pojęciem „nadwrażliwość niealergiczna” [7]. 

Szacuje się, że odsetek osób nadwrażliwych na ASA 
i inne NLPZ wynosi od 0,6% do 2,5% populacji ogólnej. 
Jest on wyższy u chorych na astmę (od 4,3% do 11%), 
u których osiąga wartość ponad 21% wtedy, kiedy rozpo-
znanie oparte jest o wynik próby prowokacji [8-10]. Wia-
domo też, że NLPZ pogarszają stan skóry około 1/4 chorych 
z pokrzywką przewlekłą. Bywają też czynnikami wyzwala-
jącymi epizody ostrej pokrzywki i anafilaksji [11,12]. Dzięki 
teorii hamowania COX możemy zrozumieć, dlaczego osoby 
reagujące na ASA reagują krzyżowo na inne NLPZ hamują-
ce enzym cyklooksygenazę-1 (COX-1). Nadwrażliwości na 
jeden NLPZ nie zawsze jednak towarzyszy nadwrażliwość 
na pozostałe. W takich przypadkach nadwrażliwość ma 
charakter swoisty w odniesieniu do jednego leku, co na-
suwa skojarzenia z alergicznym mechanizm IgE-zależnym. 

Typ Warianty kliniczne reakcji na NLPZ Reakcje na inne NLPZ Mechanizm

1 Zaostrzenie przewlekłej astmy/nieżytu nosa
reakcje krzyżowe tak COX-1

2 Zaostrzenie przewlekłej pokrzywki
reakcje krzyżowe tak COX-1

3 Epizody ostrej pokrzywki/obrzęku
reakcje krzyżowe tak COX-1

4 reakcje mieszane/niesklasyfikowane
reakcje na pojedynczy lek/krzyżowe tak/nie zależny od COX-1 ?

5 Epizody ostrej pokrzywki/obrzęku reakcje na pojedynczy lek nie zależny od IgE ?

6 Epizody anafilaksji 
reakcje na pojedynczy lek nie zależny od IgE ?

Tabela I. Warianty kliniczne nadwrażliwości na NLPZ. Pominięto opisywane sporadycznie przypadki aseptycznego zapalenia mózgu i płuc, klasy-
fikowane jako reakcje typu 7 i typu 8. Zmodyfikowano, uwzględniając terminologię EAACI [7,21]

1 nadwrażliwość prowadząca do objawów chorobowych zgodnie z definicją EAACI [7]



146 147Alergia Astma Immunologia 2010, 15 (3): 144-153

Czas podania Dzień 1

Dzień 2

kolejne dawki [mg] dawka skumulowana [mg]

ASA1 ASA KET PAR ASA1 ASA KET PAR

8:30 h placebo 10 50 50 125 10 50 50 125

9:30 h placebo 20 100 - 125 30 150 - 250

10:30 h placebo 50 150 50 250 80 300 100 500

11:30 h placebo 110 200 - 500 190 500 - 1000

12:30 h placebo 310 500 - - 500 1000 - -

1dawki przewidziane dla osób z astmą 

astmy, nieżytu nosa lub pokrzywki, (3) brak powyższych 
objawów w innych okolicznościach; (4) brak informacji 
o tolerancji leku lub leków wyzwalających objawy w okre-
sie czasu, który upłynął od ostatniego epizodu. W razie 
potrzeby zależność przyczynowo-skutkową pomiędzy 
ekspozycją na podejrzany lek i wystąpieniem objawów re-
akcji potwierdzano lub wykluczano, kierując się wynikiem 
próby prowokacji doustnej. Decyzję o próbie prowokacji 
podejmowano, sporządzając w każdym przypadku bilans 
spodziewanych korzyści i zagrożeń.

Pojedynczo ślepe, kontrolowane placebo, 
próby prowokacji (SBPCC)

Prowokacje prowadzono drogą doustną w warunkach 
szpitalnych. Chorych obserwowano przez okres 24 lub 48 
godzin. Prowokacje pacjentów z przewlekłą astmą lub ast-
mą i przewlekłym nieżytem nosa prowadzono, uwzględ-
niając wytyczne określające przeciwwskazania, zasady 
farmakoterapii i dopuszczalne parametry wentylacyjne 
w okresie poprzedzającym próbę [8]. Próbę poprzedzano 
i kończono standardowym badaniem parametrów wenty-
lacyjnych (Lungtest 1000, MES, Kraków). Pierwszosekun-
dową natężoną objętość wydechową (FEV1) oceniano 
30 minut po podaniu każdej kolejnej dawki verum lub 
placebo. Niezależnie od objawów przedmiotowych i pod-
miotowych jako kryterium przyjęto spadek FEV1 odpowia-
dający co najmniej 20% wartości wyjściowej. Udokumen-
towanie reakcji było równoznaczne z przerwaniem próby. 
W przypadku pacjentów z pokrzywką przewlekłą/
obrzękiem, jak też osób z epizodami ostrej pokrzywki/
obrzęku, prowokacje prowadzono w okresie bezobja-
wowym, odstawiając uprzednio przyjmowane leki (prze-
ciwhistaminowe – 7 dni, glikokortykosteroidy stosowane 
systemowo – 28 dni). Stan skóry oceniano ilościowo 
w oparciu o system punktowy (1-3) stosowany u chorych 
prowokowanych ASA i dodatkami spożywczymi. Jako 
kryterium reakcji przyjęto wysiew pokrzywki o łagodnym 
stopniu nasilenia objawów (> 1 punkt) odpowiadający 
pojawieniu się co najmniej 20 bąbli, z towarzyszącym ła-
godnym poczuciem świądu [11,12]. W czasie każdej próby 

prowokacji rejestrowano objawy subiektywne i obiektyw-
ne monitorując także stan skóry, ciśnienie tętnicze, satura-
cję O2 i tętno. W przypadku chorych z pokrzywką, zgłasza-
jących objawy wskazujące na obturację oskrzeli, oceniano 
FEV1. Żelatynowe kapsułki zawierające badane leki lub 
placebo (laktoza) przygotowała apteka szpitalna. Sposób 
podawania i dawkowanie przedstawiono w tabeli II. 

Choroba atopowa

Jako kryterium przyjęto obecność co najmniej jednego 
z fenotypów choroby atopowej, czyli: aktualne rozpozna-
nie alergicznego nieżytu nosa, astmy IgE-zależnej lub ato-
powego zapalenia skóry (AZS). Fenotyp AZS rozpoznawa-
no także u pacjentów bez aktualnych objawów, u których 
utrzymywały się one od okresu wczesnego dzieciństwa do 
okresu pokwitania.

Alergia IgE-zależna niezwiązana z fenotypem 
choroby atopowej

Jako kryterium przyjęto udokumentowane rozpoznanie 
istotnego klinicznie uczulenia IgE-zależnego, które nie to-
warzyszyło żadnemu z wymienionych fenotypów choroby 
atopowej.

Reaktywność skóry na substancje będące 
źródłem potencjalnych alergenów

Jako kryterium przyjęto co najmniej jeden dodatni 
z przesiewowych testów punktowych (SPT) z wyciągami: 
roztoczy kurzu domowego i mąki, pyłku: leszczyny, olszy, 
brzozy, rajgrasu, tymotki, kupkówki i bylicy, zarodników 
pleśni (Alternaria i Cladosporium) oraz naskórka psa 
i kota. Testy wykonywano, stosując preparaty diagno-
styczne (Allergopharma, Rainbeck, Niemcy). Używano 
przy tym standardowych lancetów o długości ostrza 
1 mm (Prick-Test, Pohl, Lanzette, Niemcy). Technika wyko-
nywania testu i jego odczytu odpowiadała ogólnie przy-
jętym standardom. W skrócie: testy z roztworem hista-
miny (kontrola dodatnia), płynem kontrolnym (kontrola 
ujemna) i wyciągami badanych substancji wykonywano 

Tabela II. Sposób prowadzenia prób prowokacji doustnych kwasem acetylosalicylowym (ASA; n=9), ketoprofenem (KET; n=2) i paracetamolem (PAR; 
n=1) oraz stosowane dawki
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na skórze przedramienia. Wynik odczytywano po upływie 
15 minut, dokonując pomiaru najdłuższej i prostopadłej 
do niej średnicy bąbla. Wynik dodatni odpowiada średni-
com bąbla > 3 mm, przy braku odczynu na płyn kontrolny 
o charakterze bąbla.

Anafilaksja

Kierując się wywiadem, dokumentacją lekarską lub 
wynikiem przeprowadzonej próby prowokacji, anafilak-
sję rozpoznawano, stwierdzając objawy odpowiadające 
reakcji uogólnionej o co najmniej umiarkowanym stopniu 
nasilenia objawów (> II°). 

Analiza statystyczna

W celu porównania wieku, płci i badanych cech atopii 
pacjentów nadwrażliwych na NLPZ i osób z grupy kontro-
lnej użyto testu Manna-Whitney’a i dokładnego testu Fi-
shera. Jako próg istotności statystycznej przyjęto wartość 
p < 0,05.

Komisja Bioetyczna

Projekt badania został zaopiniowany pozytywnie przez 
Komisję Bioetyczną Pomorskiej Akademii Medycznej.

WYNIKI

Nadwrażliwość na NLPZ

Trzydziestu sześciu pacjentów (72%) spełniało kryteria 
umożliwiające rozpoznanie nadwrażliwości na NLPZ na 
podstawie wywiadu. Kryterium powtarzalności reakcji 
nie spełniały dwie osoby (4%), które przebyły pojedynczy 
epizod ciężkiej anafilaksji. Rozpoznanie nadwrażliwości 
uznano za wysoce prawdopodobne i włączono je do 
badań, odstępując od diagnostycznej próby prowokacji. 
W każdym z tych przypadków czynnikiem wyzwalającym 
był Pyralgin® (PYR), jako jedyny lek podawany dożylnie 
w warunkach szpitalnych. Epizody anafilaksji były dobrze 

udokumentowane. Pacjenci tolerowali inne NLPZ i dotych-
czas nie przyjmowali PYR. 

W pozostałych dwunastu przypadkach (24%) zależność 
przyczynowo-skutkową pomiędzy przyjęciem określonego 
leku i reakcją potwierdzono wynikiem prowokacji doust-
nej. Było wśród nich 9 pacjentów prowokowanych ASA,
w tym 4 z przewlekłą astmą/nieżytem nosa, 1 z przewlekłą 
pokrzywką, i 4 z epizodami ostrej pokrzywki/obrzęku. Ko-
lejnych 2 pacjentów prowokowano ketoprofenem (KET), 
ponieważ zgłaszane przez nich obrzęki pojawiały się 
dopiero po upływie kilku godzin od chwili przyjęcia tego 
leku. W 1 przypadku prowokowano paracetamolem (PAR) 
pacjenta, który wskazywał na ten lek jako możliwą przyczy-
nę epizodów pokrzywki i obrzęku oraz pojedynczy epizod, 
mogący odpowiadać anafilaksji o umiarkowanym stopniu 
nasilenia objawów. U tego pacjenta, jak też innego z prze-
wlekłą astmą, nieżytem i polipami nosa prowokowanego 
ASA, wywołano reakcje anafilaktyczne II° wymagające le-
czenia. Sposób podawania i dawkowanie NLPZ użytych do 
prób prowokacji przedstawiono w tabeli II. 

Lekami najczęściej wyzwalającymi ostatnią reakcję, 
zgłaszaną przez pacjentów nadwrażliwych na NLPZ 
(N=50), były preparaty metamizolu (PYR) i ASA (tabela III). 
Uzupełniając liczbę ostatnich przebytych 50 reakcji o 48 
przebytych wcześniej, uzyskano podobny wynik. Czynnika-
mi wyzwalającymi okazały się preparaty: ASA (n=28), PYR 
(n=27), KET (n=14), ibuprofen (IBU; n=12), PAR (n=6), 
diklofenak (DIC; n=6), naproksen (NAP; n=2), nimesulid 
(NIM; n=2) oraz benzydwuamina (BEN; n=1).

Indywidualne wzorce objawów. Anafilaksja

W badanej grupie pięćdziesięciu pacjentów nad-
wrażliwych na NLPZ reakcje krzyżowe na różne leki 
odnotowano u 30 (60%) osób. Oceniając indywidualne 
wzorce. rozpoznano 6 reakcji typu 1 (zaostrzenia prze-
wlekłej astmy/nieżytu nosa), 1 reakcję typu 2 (zaostrzenia 
przewlekłej pokrzywki), 9 reakcji typu 3 (epizody ostrej 

NLPZ Przyjęty
skrót

Razem
[n]

Razem
[%]

SBPCC
[n]

SBPCC
[%]

Pochodne pirazolonu* PYR 22 46 - -

Kwas acetylosalicylowy ASA 13 26 9 18

Ibuprofen IBU 4 8 - -

Ketoprofen KET 5 8 2 4

Diklofenak DIC 3 6 - -

Paracetamol PAR 3 6 - -

RAZEM 50 100% 11 22%

*metamizol (n=18), metamizol w preparatach łączonych z aminofenazonem i propyfenazonem lub ich kombinacje z barbituranami (n=4)

Tabela III. NLPZ odpowiedzialne za ostatnie zaostrzenie przewlekłych objawów (astma, nieżyt nosa, pokrzywka) lub też reakcje epizodyczne. Nie 
uwzględniono naproksenu (NAP), benzydwuaminy (BEN) oraz leków będących czynnikiem wyzwalającym wcześniejsze reakcje, zgłaszanym przez 
pacjentów
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NLPZ Indywidualny wzorzec 
objawów 

Razem
n

Razem
%

TYP 1. Zaostrzenie astmy/nieżytu nosa. Reakcje krzyżowe (n=6)
KET + ASA, PAR Przewlekly nieżyt nosaNP, astma    1 2
ASA* + NIM Przewlekły nieżyt nosaNP, astma    2 4
ASA* + DIC, IBU Przewlekły nieżyt nosa, astma    1 2
ASA + KET Przewlekły nieżyt nosaNP, astma    1 2
ASA* + DIC Przewlekły nieżyt nosa, astma    1 2
TYP 2. Zaostrzenie przewlekłej pokrzywki. Reakcje krzyżowe (n=1)
ASA* + PYR, IBU Przewlekła pokrzywka 1 2
TYP 3. Epizody ostrej pokrzywki/obrzęku. Reakcje krzyżowe (n=9)
PAR + NAP, IBU Pokrzywka 1 2
PYR + ASA* Pokrzywka5, obrzęk2, obrzęk gardła1 5 10
PYR + KET Pokrzywka , obrzęk gardła 1 2
IBU + ASA* Pokrzywka, obrzęk 1 2
KET + ASA*, IBU Pokrzywka, obrzęk 1 2
TYP 4. Reakcje mieszane. Reakcje krzyżowe (n=14)
IBU + KET, ASA Przwlekły nieżyt nosaNP, astma, rumień1 

Epizodyczne reakcje nosa spojówek 1
1 2

IBU + KET, PYR, ASA Przewlekły nieżyt nosa,NP, astma, pokrzywka 1 2
ASA* + KET Przewlekły nieżyt nosaNP, astma → anafilaksja 1 2
PYR + KET, ASA Przewlekły nieżyt nosaNP, astma, pokrzywka 1 2
DIC + ASA, KET Epizodyczne reakcje nosa i spojówek 1 2
PAR + NAP, IBU Pokrzywka, obrzęk, → anafilaksja 1 2
ASA + PYR, KET, IBU Epizodyczne reakcje nosa i spojówek 1 2
PYR + ASA, BEN, DIC Pokrzywka obrzęk → anafilaksja 1 2
PYR + PAR Pokrzywka, obrzęk → anafilaksja 1 2
IBU + PYR, KET, PAR* PokrzywkaNP, obrzęk → anafilaksja 1 2
DIC + IBU Pokrzywka , obrzęk → anafilaksja 1 2
DIC + PYR +ASA Pokrzywka, dusznośc → anafilaksja 1 2
PYR + KET Pokrzywka, obrzęk → anafilaksja 1 2
IBU + ASA Epizodyczne reakcje nosa i spojówek 1 2
TYP 5. Epizody pokrzywki/obrzęku. Reakcje na pojedynczy lek (n=14)
ASA* Pokrzywka, obrzęk2, pokrzywkaNP 1, obrzęk gardła2 5 10
PYR Pokrzywka, obrzęk5 i/lub obrzęk gardła2 6 12
PYR Pokrzywka i nudności 1 2
KET* Obrzęk1 i/lub obrzęk gardła2 2 4
TYPE 6. Epizody anafilaksji. Reakcje na pojedynczy lek (n=6)
PAR Anafilaksja 1 2
PYR Anafilaksja 5 10

RAZEM 50 100

pokrzywki/obrzęku) oraz 14 reakcji niesklasyfikowanych 
typu 4. Pozostałych 20 (40%) pacjentów zgłaszało obja-
wy wskazując na pojedynczy lek. Oceniając indywidualne 
wzorce objawów, rozpoznano 14 reakcji typu 5 (epizody 
ostrej pokrzywki/obrzęku) oraz 6 reakcji typu 6 (epizody 
anafilaksji). 

Tabela IV. Objawy 94 reakcji epizodycznych/zaostrzeń objawów przewlekłych, które przypisano proponowanym typom nadwrażliwości na NLPZ. 
Uwzględniono powtarzające się indywidualne wzorce objawów (n), polipy nosa( NP) i leki użyte do prowokacji (*)

Wśród reakcji mieszanych typu 4 odnotowano wzorce 
objawów odpowiadające skojarzeniu klasycznej triady 
aspirynowej z napadowym rumieniem skóry (n=1), po-
krzywką (n=2) i anafilaksją (n=1). Leki wyzwalające oraz 
przypisane im warianty indywidualnych wzorców obja-
wów przedstawiono w tabeli IV. 
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NLPZ Indywidualny 
wzorzec objawów

dokumentacja 
lub SBPC [n]

wywiad
[n]

TYP 4. Pacjenci z anafilaksją wywoływaną przez różne leki (n=8)

ASA* + KET wyciek z nosa, świst oddechowy lub udokumentowana 
obturacja, bóle brzucha, hipotonia 1

PAR + NAP, IBU pokrzywka, obrzęk, utrata świadomości 1

PYR + ASA, BEN, DIC pokrzywka, obrzęk, utrata świadomości 1

PYR + PAR świąd, rumień, zawroty głowy2 wstrząs1 1 1

IBU + PYR, KET, PAR*
pokrzywka, objawy ze strony spojówek
oraz nosa, przewodu pokarmowego5, 
utrata świadomości2

1 3

DIC + IBU pokrzywka z utratą świadomości1, z hipotonią1 1 1

DIC + PYR +ASA pokrzywka i duszność5, w tym z utratą świadomości1 5

PYR + KET pokrzywka i obrzęk z hipotonią3 lub wstrząs2 2 1

TYPE 6. Pacjenci z anafilaksją wywoływaną przez pojedynczy lek (n = 6)

PAR świąd, obrzęk, nudności i wymioty z zawrotami1 głowy lub 
hipotonią i utratą świadomości1 1 1

PYR obrzęk głośni2 i/lub uogólniony2 z utratą świadomości. 
mimowolne oddanie moczu/stolca 3

PYR świąd, wyciek z nosa, pokrzywka, nudności, wymioty, 
hipotonia, utrata świadomości 1

PYR pokrzywka6, obrzęk głośni i stridor5 z utratą świadomości 4 6

PYR świąd, obrzęk, wyciek z nosa z zawrotami głowy2 lub 
utratą świadomości i drgawkami1 2 1

RAZEM 8 26

Wykaz skrótów

ASA – kwas acetylosalicylowy
BEN – benzydwuamina
DIC – diklofenak 
IBU – ibuprofen
KET – ketoprofen

Tabela V. Odnotowano 34 epizody anafilaksji u 14 pacjentów W ośmiu przypadkach wywoływały je różne NLPZ, przez co odpowiadały reakcji miesza-
nej typu 4. W pozostałych sześciu przypadkach epizody anafilaksji wywoływał pojedynczy lek, przez co odpowiadały one reakcji typu 6. Uwzględniono 
leki wyzwalające częstość występowania określonego wzorca objawów (indeks górny)

U czternastu pacjentów odnotowano łącznie 34 epi-
zody anafilaksji. Rozpoznając poszczególne epizody, 
kierowano się wywiadem (n=26), dokumentacją lekarską 
(n=6) lub wynikiem prób prowokacji (n=2). Ośmiu spo-
śród nich wskazywało na różne NLPZ, przez co wzorzec 
objawów anafilaksji potraktowano jako odpowiadający 
reakcjom mieszanym typu 4. Pozostałych sześciu wska-

zywało na jeden lek jako przyczynę epizodów anafilaksji 
i deklarowało tolerancję, lub nigdy nie przyjmowało 
innych NLPZ. Lekami wyzwalającymi anafilaksję u tych 
pacjentów były preparaty PYR (n=5) i PAR (n=1). Leki wy-
zwalające oraz indywidualne wzorce objawów anafilaksji 
przedstawiono w tabeli V. 

NAP – naproksen
NIM – nimesulid
PAR – paracetamol
PYR – Pyralgin®
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Choroba atopowa, inne alergie IgE-zależne, 
reaktywność skóry na badanie substancje

Nie stwierdzono istotnych różnic wieku (test Manna-
Whitney’a; p=0,15) i proporcji płci (dokładny test Fishera; 
p=0,21) pomiędzy grupą osób nadwrażliwych na NLPZ 
i grupą kontrolną. Chorobę atopową rozpoznawano zna-
miennie częściej u osób nadwrażliwych niż u osób z grupy 
kontrolnej (34% vs 12%, p=0,016). Wyniki badania przed-
stawiono w tabeli VI. Nie stwierdzono znamiennie wyższej 
liczby rozpoznań innych alergii IgE-zależnych w grupie 
pacjentów nadwrażliwych na NLPZ. Były to niezwiązane 
z fenotypem choroby atopowej rozpoznania alergii na: 
naskórek kota (n=1), świnkę morską (n=1), rozwielitki 
(n=1), jad owadów błonkoskrzydłych (n=2), penicylinę 
(n=1). Co najmniej jeden dodatni wynik SPT z badany-
mi substancjami odnotowano u 26 osób nadwrażliwych 
i u 15 osób z grupy kontrolnej. Różnica ta była znamienna 
statystycznie (p=0,041). Różnicę taką odnotowano także, 
łącząc operatorem logicznym „lub” rozpoznanie choroby 
atopowej z rozpoznaniem innej alergii IgE-zależnej, jak też z 
rozpoznaniem wzmożonej reaktywności skóry (tabela VII).

DYSKUSJA

Określenie „alergia”, a zwłaszcza „alergia na leki” jest 
powszechnie nadużywane w codziennej praktyce. Prowa-
dzi to do błędnych rozpoznań wynikających z niewłaści-
wej kwalifikacji tych przejawów chorobliwej nadwrażliwo-
ści, które nie są związane z odpornością swoistą. Dotyczy 
to często niepożądanych reakcji polekowych typu B, które 
spełniają kryterium osobniczej nadwrażliwości. Rozwiąza-
niem okazała się klasyfikacja reakcji alergicznych i pseudo-
alergicznych na NLPZ, która pojawiła się w 2001 roku [21]. 

W tym samym roku dokonano istotnej korekty terminolo-
gii obowiązującej w naszej specjalności. Polegała ona na 
wprowadzeniu „chorobliwej nadwrażliwości” jako pojęcia 
nadrzędnego dla stosowanych dotychczas pojęć „alergia” 
i „pseudoalergia”. Przyjęto więc, że określona w ten spo-
sób nadwrażliwość może mieć zarówno charakter aler-
giczny (alergia), jak też niealergiczny (pseudoalergia) [7]. 
Oznacza to zmianę ustalonego priorytetu postępowania, 
którego pierwszym celem było dotychczas potwierdzenie 
lub wykluczenie alergii. W nowej sytuacji nadrzędnym 
i pierwszym celem diagnostycznym powinno być rozpo-
znanie nadwrażliwości i określenie czynnika wyzwalają-
cego jej objawy. W związku z tym, że wywiad nie zawsze 
umożliwia określenie zależności przyczynowo-skutkowej 
między podejrzanym czynnikiem i reakcją, kluczowym te-
stem diagnostycznym okazuje się próba prowokacji.

Śledząc rozwój alergologii, a zwłaszcza postępy wiedzy 
o nadwrażliwości na ASA i NLPZ, trudno nie dostrzec ko-
rzyści wynikających z przyjęcia takiego sposobu rozumo-
wania. Wprowadzenie próby prowokacji jako standardu 
diagnostycznego sprawiło, że wzorce objawów i reaktyw-
ność krzyżową na różne NLPZ udokumentowano obiek-
tywnie. Nie należy jednak traktować określenia „standard 
diagnostyczny” dosłownie, ponieważ próba prowokacji 
podejrzanym NLPZ nie zawsze jest możliwa i potrzebna. 
Pomijając znane przeciwwskazania, problemem bywa 
także jej czułość i swoistość oraz powtarzalność uzyski-
wanych wyników [8,11]. Wiadomo też, że prowokowane 
w ten sposób objawy nie zawsze odpowiadają stop-
niowi nasilenia przebytych reakcji [22,23]. Wiarygodne 
rozpoznanie jest często możliwe w oparciu o informacje 
wynikające z wywiadu. Potwierdzają to badania, z których 
wynika, że zgodność wywiadu z wynikiem prowokacji 

Choroba atopowa i jej fenotypy
Pacjenci nadwrażliwi na NLPZ 

N1 = 50
Osoby tolerujące NLPZ 

N2 = 50
n % n %

ASNN 7 14 4 8
ANN 4 8 2 4
ANN + ASTMA 4 8 0 0
AZS 2 4 0 0
Razem 17 34 6 12

Tabela VI. Choroba atopowa i jej fenotypy w badanych grupach. Uwzględniono alergiczny okresowy nieżyt nosa (ASNN), alergiczny przewlekły nieżyt 
nosa (ANN), astmę alergiczną (ASTMA), atopowe zapalenie skóry (AZS). Jeden lub więcej fenotypów rozpoznano częściej w grupie osób nadwrażli-
wych (dokładny test Fishera; p=0,016)

Osoby nadwrażliwe 
na NLPZ (n=50)

Osoby tolerujące 
NLPZ (n-50)

Test 
Fishera

Skrót Badane parametry n % n % p
A Choroba atopowa 17 34 6 12 0,016
B Inna alergia IgE-zależna 5 10 1 2 0,20
C Dodatnie testy skórne 26 52 15 30 0,041
→ A lub B 22 44 7 14 0,0018
→ [A lub B] lub C 28 56 15 30 0,015

Tabela VII. Obecność choroby atopowej, innej alergii IgE-zależnej, przynajmniej jednego dodatniego wyniku przesiewowych testów punktowych oraz 
kombinacji tych parametrów. Porównano grupę osób nadwrażliwych na NLPZ i grupę kontrolną osób zdrowych deklarujących tolerancję NLPZ
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osiąga wartości 89% dla dwóch i odpowiednio 80% dla 
jednej przebytej reakcji [24]. Przyjęte przez nas kryteria 
rozpoznania nadwrażliwości na NLPZ były rozwiązaniem 
kompromisowym, umożliwiającym ograniczenie liczby 
prób prowokacji. Mimo to nie uniknęliśmy dwóch anafi-
laksji II° na ASA i KET, prowokując pacjentów zgłaszają-
cych przebycie reakcji o łagodnym przebiegu (I°). Diagno-
styczna próba prowokacji okazała się jednak niezbędna 
u 2 pacjentów zgłaszających objawy nadwrażliwości na-
tychmiastowej na KET, które pojawiały się po upływie kilku 
godzin. Większość pacjentów zgłaszała objawy reakcji wy-
woływanych przez liczne NLPZ (60%), którymi okazywały 
się najczęściej preparaty ASA (28,6%) oraz pochodne pira-
zolonu (27,5%), a także, sporadycznie, PAR (6,1%). Podob-
ne zależności można odnaleźć, analizując wyniki badania 
223 osób nadwrażliwych na NLPZ, które przeprowadzono 
w Hiszpanii. Także w tym badaniu odnotowane reakcje 
anafilaktyczne na PAR, który często zalecany jest jako bez-
pieczny lek zastępczy, bez potwierdzającej jego tolerancję 
próby prowokacji [25-27]. Problemem okazało się sklasyfi-
kowanie wzorca objawów 14 pacjentów wskazujących na 
pojedynczy lek, w tym ASA, PYR i KET jako przyczynę epizo-
dów pokrzywki lub obrzęku. Rozpoznając nadwrażliwość 
na podstawie wywiadu, potraktowano je mimo wszystko 
jako reakcje mieszane typu 4. Zgodnie z intencją twór-
ców ocenianej klasyfikacji należało przedtem wykluczyć 
reaktywność krzyżową na inne NLPZ będące inhibitorami 
COX-1 [28]. Wiązałoby się to jednak z potrzebą kolejnych 
prowokacji diagnostycznych, od których odstąpiono. Wy-
konywano natomiast prowokacje mające potwierdzać to-
lerancję PAR i jednego z selektywnych inhibitorów COX-2, 
które typowano jako bezpieczne leki zastępcze [29]. Nie-
zależnie od tego na uwagę zasługuje wysoka liczba reakcji 
mieszanych (typu 4), które pacjenci kojarzyli z przyjmo-
waniem wielu NLPZ. Znaczący odsetek reakcji mieszanych, 
ograniczających możliwość przypisania indywidualnego 
wzorca objawów określonemu typowi reakcji, sygnalizują 
też autorzy hiszpańscy [25-27]. Nie umniejsza jednak to 
przydatności proponowanej klasyfikacji. Kolejnym ogra-
niczeniem okazał się zmienny stopień nasilenia objawów 
kolejnych reakcji, czego przykładem są pacjenci z objawa-
mi zarówno pokrzywki/obrzęku, jak też anafilaksji. Wynika 
to z naturalnej zmienności stopnia nasilenia objawów ko-
lejnych reakcji i ogranicza przydatność każdego systemu 
klasyfikującego objawy. Warto zauważyć, że klasyfikacja 
typów reakcji natychmiastowych na NLPZ poddawana 
jest modyfikacjom. Wyrazem tego są propozycje ograni-
czenia liczby typów reakcji do czterech: (1) oddechowych, 
(2) skórnych, (3) systemowych, (4) mieszanych lub dotych-
czasowych pięciu, z wykluczeniem typu reakcji mieszanych 
[30,31]. Problem z przypisaniem objawów określonemu 
typowi reakcji dotyczył też przypadków anafilaksji wy-
woływanej przez różne leki, przez co odpowiadała także 
reakcji mieszanej typu 4. Niezależnie od tego najczęściej 
(83%) wywoływała ją jedna z pochodnych pirazolonu, na 
co wskazują także inni autorzy [25-27]. 

Wśród czynników ryzyka nadwrażliwości natychmiasto-
wej na NLPZ, takich jak płeć żeńska i czynniki genetyczne, 
wymieniana jest także atopia [19,20,30]. Doniesienia na 

ten temat są jednak sprzeczne, co zapewne wynika z bra-
ku jednolitych kryteriów rozpoznawania atopii [25,32,33]. 
W badaniach tego typu zazwyczaj przyjmuje się jedno lub 
więcej kryteriów, takich jak: (1) rozpoznanie jednej z cho-
rób atopowych, (2) dodani wynik przesiewowych testów 
skórnych i/lub oznaczeń swoistych IgE (sIgE) skierowanych 
przeciwko potencjalnym alergenom, (3) podwyższone 
miano całkowitego IgE w surowicy [19]. Wiadomo, że 
wartość predykcyjna przesiewowych testów punktowych, 
jak też oznaczeń sIgE, jest ograniczona dla rozpoznawania 
atopii [33]. W sposób szczególny wydaje się to dotyczyć 
chorych z astmą aspirynową. Opisano bowiem serię 
przypadków takich chorych, u których mimo dodatnich 
wyników testów skórnych z wyciągiem roztoczy kurzu 
domowego, nie stwierdzono znamiennie diagnostycznych 
mian sIgE w surowicy [34]. Związek atopii z natychmia-
stową nadwrażliwością na NLPZ wydaje się jednak bardzo 
prawdopodobny. Wskazuje na to wynik badania 120 osób 
nadwrażliwych na NLPZ, jak też porównywalnej grupy 
kontrolnej, przeprowadzone przez zespół Szczeklika. Koja-
rząc ze sobą w różne kombinacje, dwa lub trzy wymienio-
ne wyżej kryteria, autorzy uzyskiwali znamiennie wyższą 
liczbę rozpoznań atopii u osób nadwrażliwych na NLPZ 
w każdej sytuacji [19]. 

Określając kryteria dla potrzeb tego badania, celowo 
zastąpiono tradycyjne pojęcia, takie jak: „atopia” i „jed-
na z chorób atopowych” pojęciami „choroba atopowa” 
i „jeden z fenotypów choroby atopowej”. Umożliwiło to 
wprowadzenie jednoznacznego kryterium atopii, które, 
odbiegając od oficjalnej definicji, nawiązuje raczej do 
wyników współczesnych badań genetycznych [7,35]. In-
terpretację tej części wyników ułatwia możliwość ich od-
niesienia do badania epidemiologicznego, które przepro-
wadzonego w Polsce pod koniec lat 90. Wynika z niego, że 
z rozpoznaniem co najmniej jednego z fenotypów choroby 
atopowej (alergiczny nieżyt nosa, astma, atopowe zapale-
nie skóry) należy liczyć się u 15,8% populacji dorosłych 
mieszkańców Polski. Należy zaznaczyć, że uwzględniono 
przy tym także alergiczny wyprysk kontaktowy, będący 
problemem 2% populacji [36]. Częstość rozpoznań co naj-
mniej jednego z wymienionych wyżej fenotypów choroby 
atopowej w grupie kontrolnej osób tolerujących NLPZ 
okazała się porównywalna z częstością ich rozpoznań 
w całej polskiej populacji. Równocześnie fenotyp choroby 
atopowej rozpoznano częściej u badanych przez nas pa-
cjentów nadwrażliwych na NLPZ (p=0,016). Przemawia 
to na korzyść tezy o istnieniu związku między atopią 
i natychmiastową nadwrażliwością na NLPZ. Różnicy ta-
kiej nie odnotowano w odniesieniu do rozpoznań alergii 
IgE-zależnej, która nie wiązała się z żadnym z fenotypów 
choroby atopowej. Stwierdzono ją także, porównując wy-
niki dodatnie przesiewowych testów skórnych (p=0,041), 
czy też łącząc operatorem logicznym „lub” rozpoznanie 
co najmniej jednego dodatniego wyniku testu skórnego 
z rozpoznaniem co najmniej jednego z fenotypów cho-
roby atopowej (p=0,0018). Nie znaczy to jednak, że 
wzmożoną reaktywność skóry na jeden lub więcej bada-
nych czynników należy postrzegać wyłącznie w katego-
riach atopii. Trudno bowiem wykluczyć hipotezę, w myśl 
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której wzmożona reaktywność skóry na bliżej nieokreślo-
ny składnik badanych wyciągów okaże się niezależnym od 
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się wyniki badań genetycznych wariantów alleli genów 
układu HLA i polimorfizmu genu COX-1. Szczególnie in-
teresujący wydaje się polimorfizm genów receptora FcεRI 
i jego związek z reaktywnością skóry chorych na pokrzyw-
kę aspirynową [38-40]. 

Podsumowanie

Rozpoznawanie nadwrażliwości na NLPZ w oparciu 
o wywiad sprawia, że uderzająco wysoki jest odsetek re-
akcji niesklasyfikowanych. Odsetek ten można zmniejszyć, 
różnicując nadwrażliwość na pojedynczy NLPZ i nadwrażli-

wość krzyżową na liczne NLPZ. Wymaga to przeprowadze-
nia diagnostycznych prób prowokacji. Mimo to oceniana 
klasyfikacja okazuje się przydatna w praktyce. Choroba 
atopowa wydaje się prawdopodobnym czynnikiem ryzyka 
nadwrażliwości na NLPZ. Wzmożona reaktywność skóry 
na użyte preparaty potencjalnych alergenów może być 
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