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Alergia na lateks
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Alergia na lateks naturalny stwierdzana jest u 10 - 67 % dzieci operowanych z powodu rozszczepu krêgos³upa oraz u 8 - 20 %
pracowników s³u¿by zdrowia. Bia³ka bêd¹ce sk³adnikiem gumy naturalnej lateksu powoduj¹ natychmiastowe reakcje alergiczne
w postaci miejscowej (pokrzywka, wi¹d skóry, nie¿yt nosa, napad astmy) lub objawy uogólnione obejmuj¹ce hipotoniê
i wstrz¹s. W wyniku prowadzonych badañ udowodniono immunologiczne t³o reakcji nadwra¿liwoci na lateks, wykazuj¹c
udzia³ mechanizmu typu I (IgE - zale¿nego), wyizolowano równie¿ i zidentyfikowano alergeny lateksowe, co pozwoli³o na
wprowadzenie testów diagnostycznych u³atwiaj¹cych postawienie rozpoznania. Postêpowanie u osób uczulonych ogranicza
siê do unikania kontaktu z lateksem.

Wstêp
Rozpoznanie alergii na lateks, bêd¹cy sk³adnikiem
gumy naturalnej, a manifestuj¹cej siê wstrz¹sem
anafilaktycznym pojawi³o siê w koñcu lat siedemdziesi¹tych. Badania epidemiologiczne przeprowadzone
w krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych,
Australii i Korei P³d. wykaza³y, ¿e zjawisko to jest
powa¿nym problemem w niektórych grupach
zawodowych, a szczególnie dotyczy pracowników s³u¿by
zdrowia, pracowników przemys³u gumowego oraz
niektórych grup chorych [1,2]. Dalsze prace badawcze
doprowadzi³y do zidentyfikowania alergenów gumy
naturalnej, udowodnienia ich etiologii w reakcjach
nadwra¿liwoci oraz do wprowadzenia do diagnostyki
testów in vivo i in vitro i opracowania schematów
rozpoznawania i zapobiegania alergii na lateks.
Lateks, bêd¹cy sk³adnikiem gumy naturalnej to
materia³ szeroko rozpowszechniony w rodowisku
cz³owieka, a jego wiatow¹ produkcjê ocenia siê na
6 mln ton rocznie [3]. Z lateksu produkuje siê wiele
przedmiotów, wród których mo¿na wymieniæ sprzêt
medyczny: rêkawiczki, cewniki, rurki intubacyjne, korki
gumowe, maski twarzowe, oraz inne artyku³y jak np.:
prezerwatywy, balony, smoczki, przylepce, sprzêt
sportowy, podkleiny dywanów. Natomiast wyroby
z gumy sztucznej, produkowane s¹ z czystego"
cis 1-4 poliizoprenu (neoprenu), polibutadienu lub
kopolimerów styrenu i butadienu i nie zawieraj¹
antygenów bia³kowych obecnych w lateksie naturalnym.
Lateks powstaje w procesie wulkanizacji tj.
powolnego podgrzewania w obecnoci siarki mleczka
kauczukowego pochodz¹cego z drzewa Hevea
brasiliensis. Chocia¿ pierwotnym siedliskiem tego drzewa
by³a d¿ungla amazoñska, to obecnie ponad 90%
wiatowej produkcji pochodzi z plantacji w Afryce i Azji
w klimacie równikowym. Gdy w 1839 roku Amerykanin

Goodyear opracowa³ technologiê wulkanizacji,
zapotrzebowanie na gumê naturaln¹ znacznie wzros³o.
Pocz¹tkowo ca³oæ produkcji pochodzi³a z Brazylii, ale
po udanym przemycie kilkudziesiêciu tys. nasion
kauczukowca w 1876 roku dokonanym przez Wickhama,
(który za to osi¹gniêcie" otrzyma³ tytu³ lordowski)
Anglikom uda³o siê za³o¿yæ plantacje w swoich koloniach
w Azji Po³udniowo - Wschodniej i prze³amaæ monopol
Brazylii na produkcjê kauczuku.
Mleczko kauczukowe zawiera oko³o 33% cis-1,4poliizoprenu, 2% ¿ywicy, 66 % wody i ok 1,8% bia³ka.
Celem zwiêkszenia okresu przechowywania do mleczka
dodaje siê amoniaku. W procesie produkcyjnym dodaje siê
ró¿ne substancje jak katalizatory: np. merkaptobenzotiazol,
tetrametylotiuramy i antyoksydanty: np. parafenylodiamina.
Produkt koñcowy zawiera 2-3 % bia³ka [4] (rycina 1).
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2. Katalizatory:
· merkaptobenzotiazol,
· tetrametylotiuramy,
· ditiokarbaminiany.
3. Antyoksydanty:
· parafenylodwuamina.
4. Bia³ka:
· 2-3 % w produkcie finalnym (rêkawiczki),
· kilkanacie frakcji w rozdziale elektroforetycznym.

Ryc. 1. Sk³ad chemiczny gumy naturalnej (lateksu).
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Objawy alergii na lateks
G³ównym ród³em objawów jest kontakt
z wyrobami z lateksu, choæ mog¹ byæ one tak¿e wywo³ane
obecnoci¹ cz¹steczek lateksu w powietrzu. Najczêstsze
s¹ objawy miejscowe jak pokrzywka, rumieñ, wi¹d skóry
a nastêpnie zapalenie spojówek, nie¿yt nosa i astma.
Objawy systemowe wystêpuj¹ce po kontakcie z wyrobami
lateksowymi obejmuj¹ pokrzywkê, hipotoniê i wstrz¹s
anafilaktyczny, czêsto zagra¿aj¹c ¿yciu. Spektrum
objawów stwierdzonych przez nas w grupie 70 lekarzy
i pielêgniarek pracowników oddzia³ów zabiegowych
w szpitalach ³ódzkich przedstawia rycina 2 [5].
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poprzez pokrzywkê kontaktow¹ do astmy [6,7].
Uszkodzenie naturalnej bariery jak¹ jest skóra w rezultacie
zapalenia umo¿liwia wnikanie alergenów do wnêtrza
ustroju. Czasem ju¿ pierwsz¹ manifestacj¹ alergii mog¹
byæ grone objawy uogólnione. Opisano przypadek ostrej
niewydolnoci oddechowej, wymagaj¹cej intubacji,
u niemowlêcia ss¹cego smoczek [8]. Sugeruje siê ¿e
anafilaksja mo¿e mieæ znacz¹cy udzia³ w patogenezie
zespo³u nag³ej mierci niemowl¹t (SIDS) [9].
Stwierdzono, ¿e objawy alergiczne mog¹ s³abn¹æ po
d³u¿szym okresie unikania ekspozycji na lateks [10].

Epidemiologia
Wydaje siê, ¿e alergia na bia³ka lateksowe by³a
niezwykle rzadka przed 1980 rokiem. Przyczyny wzrostu
czêstoci jej wystêpowania w ostatnich latach pozostaj¹
nieznane, choæ wysuwa siê pewne przypuszczenia.
Wiêkszoæ autorów zgadza siê, ¿e czynnikiem
sprzyjaj¹cym by³ wzrost produkcji i u¿ycia materia³ów
lateksowych jednorazowego u¿ytku stosowanych celem
profilaktyki AIDS i wirusowego zapalenia w¹troby. Choæ
produkty lateksowe by³y wykorzystywane w medycynie
ju¿ du¿o wczeniej z powodu unikalnego po³¹czenia
osoby
osoby
osoby
osoby
brak danych
elastycznoci, wytrzyma³oci, zdolnoci dopasowania siê
podaj¹ce
niepodaj¹ce
podaj¹ce
niepodaj¹ce
objawy
objawów
objawy
objawów
i doskona³ej barierowoci dla materia³ów biologicznych,
to do 1980 roku reakcje po kontakcie z lateksem mia³y
Ryc. 2. Czêstoæ objawów alergii na wyroby lateksowe wród 114 charakter reakcji opónionych (kontaktowego zapalenia
pracowników oddzia³ów zabiegowych trzech ³ódzkich szpitali [5]. skóry) i wywo³ywane one by³y dodawanymi do lateksu
chemikaliami. Przed 1984 rokiem pojawia³y siê jedynie
Objawy ze strony uk³adu oddechowego jak wodnisty izolowane doniesienia o reakcjach natychmiastowych.
wyciek z nosa, obrzêk, kichanie czy dusznoæ mog¹ Nag³y wzrost przypadków alergii na lateks po roku 1988,
wyst¹piæ w obecnoci alergenów lateksowych w powietrzu. wyra¿aj¹cy siê w sposób najbardziej dramatyczny zgonami
Maj¹ one charakter reakcji natychmiastowej, to znaczy podczas wlewek doodbytniczych i wstrz¹sami podczas
pojawiaj¹ siê bezporednio po lub ju¿ w czasie krótkiego operacji dzieci z rozszczepem krêgos³upa by³ nieoczekontaktu z wyrobami zawieraj¹cymi lateks. Mo¿liwe jest kiwanym, ogólnowiatowym zjawiskiem. Sugerowano, ¿e
tak¿e wyst¹pienie zmian o typie wyprysku, pojawiaj¹cych odpowiedzialne za to zjawisko mog³y byæ zmiany
siê wiele godzin po ekspozycji (tabela I).
w technologii produkcji lateksu i wyrobów lateksowych. W
koñcu lat 80-tych Liberia przesta³a byæ g³ównym
eksporterem lateksu z powodu konfliktów wewnêtrznych,
Tabela I. Klasyfikacja reakcji alergicznych na wyroby lateksowe
za nowi i niedowiadczeni producenci wypuszczali na rynek
produkty o wiêkszej zawartoci alergenów, zaniedbuj¹c
Narz¹d
Objawy
p³ukanie koñcowych wyrobów [11].
Reakcje natychmiastowe, zwykle natychmiast po kontakcie,
(maksymalnie w ci¹gu 30 min.)
Rozpowszechnienie alergii na wyroby lateksowe jest
Skóra
pokrzywka, rumieñ
zró¿nicowane w zale¿noci od stopnia nara¿enia.
B³ony sluzowe
zapalenie spojówek, nie¿yt nosa
Najwiêksze ryzyko wystêpuje u dzieci z wrodzonymi
Uogólnione
wstrz¹s anafilaktyczny, uogólniona pokrzywka
wadami uk³adu nerwowego (rozszczep krêgos³upa),
Reakcje opónione, 2 - 48 godzin po kontakcie
wymagaj¹cych sta³ego cewnikowania i wielokrotnych
Skóra
wi¹d, wyprysk, obrzêk
operacji chirurgicznych. Czêstoæ alergii u pacjentów
z rozszczepem krêgos³upa wynosi od 10% do 67% [12-15].
Wydaje siê, ¿e nie nale¿y wi¹zaæ ze sob¹ choroby alergicznej
Wiêkszoæ osób podaje wystêpowanie ³agodnych i wad uk³adu nerwowego we wspólne neuroimmunologiczne
objawów, jednak¿e czêsto stwierdza siê narastanie zaburzenia, jako ¿e nie stwierdzono podobnej czêstoci
symptomów wraz z kolejnymi ekspozycjami na lateks w u dzieci z krajów Ameryki £aciñskiej, gdzie ze wzglêdów
ci¹gu miesiêcy i lat choroby. Progresja i ewolucja oszczêdnociowych podczas zabiegów chirurgicznych
objawów uczulenia wród pracowników s³u¿by zdrowia i cewnikowania u¿ywano nielateksowych rêkawiczek
mo¿e nastêpowaæ od kontaktowego zapalenia skóry, i cewników wielokrotnego u¿ytku [16]. Natomiast liczba
Czêstoæ objawów alergii na
wyroby lateksowe wród
respondentów

Czêstoæ objawów alergii na
wyroby lateksowe wród
wszystkich ankietowanych
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zabiegów chirurgicznych jest niezale¿nym i
najwa¿niejszym czynnikiem ryzyka dla rozwiniêcia siê
alergii na lateks w tej grupie pacjentów [17]. Stwierdzono
istotn¹ statystycznie korelacjê pomiêdzy poziomem
swoistych przeciwcia³ klasy IgE, a liczb¹ operacji
przeprowadzanych z u¿yciem naturalnego lateksu.
U rodziców dzieci z rozszczepem krêgos³upa nie
stwierdzono wiêkszej czêstoci atopii ni¿ w populacji
ogólnej, a tym bardziej wiêkszej czêstoci uczulenia lateks
[18].
Kolejn¹ grup¹ o podwy¿szonej czêstoci alergii s¹
pracownicy s³u¿by zdrowia u¿ywaj¹cy materia³ów
lateksowych. W powietrzu sal operacyjnych i gabinetów
zabiegowych stwierdza siê wysokie stê¿enia alergenów
lateksowych osadzonych na cz¹steczkach kurzu [19]. Na
podstawie wywiadu i dodatnich testów skórnych odsetek
osób uczulonych w tej grupie okrela siê na 8-17% [20-24].
Najbardziej nara¿eni s¹ lekarze i pielêgniarki oddzia³ów
zabiegowych, stomatolodzy i studenci stomatologii, którzy
zu¿ywaj¹ wiêcej rêkawiczek gumowych [25]. Badania
ankietowe przeprowadzone wród lekarzy i pielêgniarek
oddzia³ów zabiegowych w £odzi wykaza³y, ¿e a¿ 16%
ankietowanych podaje objawy alergiczne w kontakcie
z rêkawiczkami lateksowymi, [5] (rycina 3). Tak¿e w tej
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Ryc. 3. Czêstoæ wystêpowania poszczególnych objawów
alergii na wyroby lateksowe (%) wród respondentów
podaj¹cych objawy (wg. [5])

grupie istnieje dodatnia korelacja miêdzy stycznoci¹
z antygenem wyra¿an¹ jako czas pracy, sta¿em pracy,
w warunkach nara¿enia na kontakt z lateksem i iloci¹
zu¿ywanych rêkawiczek na dobê a natê¿eniem objawów
[7]. Inne grupy ryzyka stanowi¹ pracownicy przemys³u
gumowego oraz fryzjerzy, sprz¹taczki, ogrodnicy, malarze.
Rozpowszechnienie alergii na lateks w populacji
ogólnej jest trudne do precyzyjnego oszacowania z powodu
nik³ej wiadomoci dotycz¹cej roli alergenów lateksu
w wywo³ywaniu alergii. Na podstawie liczby powik³añ
anafilaktycznych podczas wlewek doodbytniczych
szacowano, ¿e w populacji dzieciêcej reakcje zwi¹zane
z lateksem wystêpuj¹ u 1 na 1000 wykonywanych wlewek
[27,28]. Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych
badanie poziomów swoistych IgE wród 1000 ochotniczych dawców krwi wykaza³o, ¿e a¿ 6,4% sporód nich
posiada³o przeciwcia³a klasy IgE przeciw antygenom
lateksu [29]. Analogiczne badanie w Wielkiej Brytanii
przynios³o podobny wynik 7.9% [30]. Badania w³asne
przeprowadzone wród nie selekcjonowanej grupy
pacjentów zg³aszaj¹cych siê do Orodka Diagnostyki
i Terapii Astmy i Alergii AM w £odzi wykaza³y, ¿e na
434 chorych przyjêtych w Poradni, u 32 tj. 7,4%
stwierdzono odczyny dodatnie w punktowych testach
skórnych z alergenami lateksu, co wskazuje na obecnoæ
swoistych przeciwcia³ klasy IgE przeciw antygenom
lateksu (Kowalski i wsp. - dane nie publikowane). Tak
du¿a czêstoæ wystêpowania swoistych przeciwcia³ musi
wzmagaæ czujnoæ lekarzy, jako ¿e seria kilku przypadków
mierci z powodu wstrz¹su anafilaktycznego mia³a
miejsce podczas wlewek doodbytniczych wykonywanych
u pacjentów nie nale¿¹cych do ¿adnej z grup ryzyka [31].
Nale¿y liczyæ siê, ¿e rutynowe badanie dentystyczne, czy
ginekologiczne z u¿yciem rêkawiczek lateksowych mo¿e
byæ powik³ane reakcjami anafilaktycznymi. W Pasadenie
(Stany Zjednoczone) znajdowano przeciwcia³a IgE wród
14% honorowych dawców krwi i 26% astmatyków co
sugeruje, ¿e alergeny lateksowe mog¹ mieæ powa¿ny
udzia³ w etiologii astmy w tym rejonie [32]. Grupy ryzyka,
wraz ze stwierdzan¹ czêstoci¹ wystêpowania dodatnich
testów skórnych na lateks przedstawione s¹ w tabeli II.

Tabela II. Grupy ryzyka alergii na lateks
Grupa ryzyka
Pacjenci z rozszczepem krêgos³upa
Pracownicy przemys³u gumowego
Lekarze zabiegowi
Pielêgniarki zabiegowe
Pracownicy szpitali
Pacjenci atopowi
Pacjenci nieatopowi
Pacjenci oczekuj¹cy na zabieg
Pacjenci poradni alergologicznej

Ryzyko (%) na
podstawie testów
skórnych
30,2
50,6
11
6,2
10,7
4,7
16,9
3,0
0,4
0,12
8,3

Kraj / autorzy
Francja/Moneret-Vautrin i wsp 1993 [60]
USA/Kelly i wsp 1993 [55]
Finlandia/Tarlo i wsp 1990 [60]
Finlandia/Turjanmaa 1987 [60]
Francja/Lagier i wsp 1992 [22]
Belgia/Vandenplas i wsp 1995 [60]
USA/Yassin i wsp 1994 [11]
Kanada/Arellano i wsp 1992 [20]
Francja/Moneret-Vautrin i wsp 1993 [60]
Finlandia/Turjanmaa i wsp 1995 [60]
Polska/Kowalski i wsp. (nie publikowane)
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Alergeny gumy naturalnej
Zarówno surowiec - mleczko kauczukowe, jak
i produkty koñcowe zawieraj¹ pewn¹ iloæ termostabilnego, rozpuszczalnego w wodzie bia³ka.
Zidentyfikowanie alergenów lateksu odpowiedzialnych
za reakcje anafilaktyczne oraz opracowanie metody
pomiaru ich stê¿enia w ekstraktach jest warunkiem
koniecznym do wprowadzenia diagnostyki uczulenia
opartej na pomiarze swoistych IgE (zarówno testów
skórnych jak i metod in vitro).
Celem uzyskania alergenów wyp³ukuje siê bia³ko z
surowego nie amoniowanego lateksu, amoniowanego
lateksu oraz produktów gotowych. Sk³ad jakociowy
i ilociowy bia³ka ró¿ni siê w zale¿noci od produktu
z którego jest uzyskane. Wród bia³ek uzyskanych po
ekstrakcji znaczenie alergenowe posiadaj¹ te, które wi¹¿¹
przeciwcia³a klasy IgE uzyskane od osób uczulonych na
lateks. Poniewa¿ lateks zawiera wiele alergenów, (bia³ek
reaguj¹cych z IgE) a jedna osoba uczulona nie produkuje
przeciwcia³ przeciw ca³emu spektrum antygenów
lateksu [33], do badañ u¿ywa siê zebranych surowic
wiêkszej liczby osób. U¿ywaj¹c lateksu o ró¿nych
stopniach przetworzenia uzyskano najwiêksz¹ zgodnoæ
jakociow¹ w ekstraktach z nie amoniowanego lateksu
otrzymuj¹c po rozdziale na ¿elu 20-25 pr¹¿ków
odpowiadaj¹cych bia³kom o masie cz¹steczkowej
5-200 kDa o podobnym rozk³adzie. W ekstraktach z lateksu
amoniowanego zmiennoæ jakociowa by³a wiêksza.
Obserwowano mniejsz¹ iloæ pr¹¿ków oraz bia³ka
o mniejszej masie cz¹steczkowej ni¿ w lateksie nie
amoniowanym co mo¿e sugerowaæ, ¿e pewne bia³ka
ulegaj¹ rozk³adowi w tych ekstraktach.
Zawartoæ bia³ka ca³kowitego w rêkawiczkach
lateksowych pochodz¹cych od ró¿nych producentów ró¿ni
siê nawet 50-krotnie. Najwiêksz¹ zawartoæ bia³ek
wynosz¹c¹ ok. 6 mg stwierdzono w rêkawiczkach
przeznaczonych do badania fizykalnego, najmniejsz¹
w rêkawiczkach chirurgicznych. Nie uzyskano bia³ka
z cewników urologicznych. Iloæ bia³ka mierzona
metodami standardowymi ró¿ni siê w zale¿noci od
metody z uwagi na wp³yw odczynników chemicznych
i zawiera siê w przedziale od 23 do 1980 µg/ml
ekstraktu [34]. Ponadto iloci bia³ek ekstrahowanych t¹
sam¹ metod¹ z ró¿nych egzemplarzy, nawet tego samego
producenta, ró¿ni¹ siê do 50 razy [27]. Do oznaczania
alergenów stosowane s¹ metody immunologiczne
z u¿yciem swoistych przeciwcia³ lateksowych. Uznan¹
metod¹ jest test zahamowania RAST z arbitralnie
ustalon¹ zawartoci¹ alergenu w surowym lateksie na
100 000 jednostek. Stwierdzono, ¿e istnieje zwi¹zek
miedzy zawartoci¹ bia³ka ca³kowitego a zawartoci¹
alergenu w ekstrakcie [35]. Wykazano wysok¹ zawartoæ
alergenów oraz du¿e ró¿nice w ich zawartoci w ró¿nych
rêkawiczkach siêgaj¹ce nawet 3000 razy [20]. Zawartoæ
alergenów w takich przedmiotach jak prezerwatywy,
cewniki, balony by³a znacznie mniejsza. Nie stwierdzono
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obecnoci alergenu w ekstraktach z wenflonów, rurek
intubacyjnych, smoczków [35]. Wiele rêkawiczek
gumowych oznaczanych jest jako hypoalergiczne, co
zupe³nie nie znajduje odzwierciedlenia w ich
rzeczywistych w³asnociach i niektóre instytucje w Stanach
Zjednoczonych postuluj¹ zakazanie u¿ywania terminu
hypoalergiczny w odniesieniu do rêkawiczek zawieraj¹cych
ekstrahowalne bia³ka.
Za najbardziej wiarygodne ród³o alergenów do
diagnostyki uwa¿a siê lateks nie amoniowany [36].
Przypuszcza siê, ¿e wiele bia³ek lateksowych, widocznych
w postaci pr¹¿ków na ¿elu, stanowi w rzeczywistoci jedno
bia³ko w ró¿nych stadiach agregacji lub degradacji.
Badacze identyfikuj¹ w ekstraktach bia³ka (alergeny)
o masach cz¹steczkowych 10, 15, 18, 20, 24, 25, 30, 35,
45, 65, 78, 100 kDa sporód których wyró¿niaj¹ jako
dominuj¹ce bia³ko masie 30 kDa [37]. Nieco inne
alergeny uwa¿ane s¹ za najwa¿niejsze w przypadku dzieci
z wrodzonymi wadami uk³adu nerwowego. Grupa fiñska
sugeruje udzia³ cz¹steczek o masach 14 i 27 kDa
w patogenezie nadwra¿liwoci na lateks dzieci
z rozszczepem krêgos³upa [38,39]. Pierwsza z nich to
Czynnik Elongacji oznaczony wed³ug nomenklatury
alergologicznej jako Hev b 1. Nale¿y on do grupy trzech
bia³ek lateksowych o zidentyfikowanej strukturze
pierwszorzêdowej. Jest to bia³ko o w³aciwociach
enzymatycznych wyd³u¿aj¹ce ³añcuch poliizoprenu
w komórkach drzewa Hevea brasiliensis. Sk³ada siê ze 137
aminokwasów, wród których za epitopy alergenowe
uwa¿a siê region C-koñcowy, zawieraj¹cy aminokwasy
121-137 oraz region zawieraj¹cy aminokwasy od 46 do 64.
85% dzieci z wrodzonym rozszczepem krêgos³upa posiada
swoiste IgE przeciw temu bia³ku [40]. Drugie bia³ko
o ciê¿arze 27 kD, po czêciowym sekwencjonowaniu nie
wykaza³o znacz¹cej homologii do ¿adnego znanego bia³ka
lateksowego, co oznacza, ¿e jest to osobny alergen.
Naukowcy japoñscy stwierdzili obecnoæ bia³ka o masie
27 kD w ekstraktach z rêkawiczek, identyfikuj¹c je jako
lizozym i przypisuj¹c mu dzia³anie ochronne (przeciwbakteryjne) w mleczku wydzielanym przez uszkodzony
(naciêty) kauczukowiec [41].
Alenius i wsp. twierdz¹, ¿e to proheweina jest
g³ównym alergenem lateksu dla doros³ej populacji [42].
Proheweina jest bia³kiem o masie cz¹steczkowej 20 kDa
ekstrahowanym z wiêkszoci produktów lateksowych
i wywo³uj¹cym odpowied immunologiczn¹ typu IgE
u oko³o 80% osób uczulonych, doros³ych, u¿ywaj¹cych
rêkawiczek lateksowych. Proheweina jest prekursorem
heweiny, bia³ka o masie cz¹steczkowej 5 kDa, co mo¿e
oznaczaæ ze jest to w istocie tetramer heweiny. Ponadto
stwierdzono, ¿e innymi wa¿nymi alergenami lateksowymi
s¹ hewamina o masie cz¹steczkowej 30 kDa i bia³ko
o masie 36 kDa, które zidentyfikowano jako endo-1,3beta-glukozydazê, enzym powszechny w królestwie rolin.
Wród pacjentów uczulonych na lateks istnieje
zró¿nicowanie odpowiedzi immunologicznej typu IgE
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wyra¿aj¹ce siê ró¿nym profilem produkowanych
przeciwcia³ rozpoznaj¹cych alergeny lateksu. Sugeruje
siê, ¿e na swoistoæ produkowanych przeciwcia³ ma
wp³yw ekspozycja, czyli czas, rodzaj i miejsce kontaktu
z danym typem alergenu. Wiêkszoæ ludzi uczulonych
posiada IgE reaktywne wobec 2-4 alergenów [27].
Najczêciej stwierdzane u chorych alergeny
lateksu wg Turjanmaa i wsp. [43] (zmodyfikowane przez
autorów) przedstawione s¹ w tabeli III.

Reakcje krzy¿owe w alergii na lateks
Wraz z postêpem badañ nad alergi¹ na lateks
pojawia³o siê coraz wiêcej doniesieñ o reakcjach
krzy¿owych miedzy lateksem a innymi alergenami. Prawie
równoczenie ze stwierdzeniem nadwra¿liwoci na bia³ka
gumy naturalnej zauwa¿ono, ¿e wspó³wystêpuj¹ one
czêsto z uczuleniem na owoce tropikalne: banany,
awokado, kiwi, brzoskwinie i kasztany jadalne [47,48].
Do tej listy dodaje siê ostatnio ziemniaki i pomidory [47].

Tabela III. G³ówne alergeny lateksu
Alergen
Ciê¿ar cz¹steczkowy (kD)
Heweina
4,72
Domena C proheweiny
14
REF (Hev b 1)
14,6
Profilina
15
Proheweina
20
Bia³ko 27 kD
27 kD
Hewamina
29,6
Bia³ko 36 kD
36 kD
Bia³ko 46 kD
46 kD

Komentarz/znaczenie
w³aciwoci wi¹zania chityny, homologia do aglutyniny nasion pszenicy
homologia do bia³ka WIN 1 ziemniaka
wyd³u¿anie ³añcuchów poliizoprenowych
powszechne w rolinach bia³ko reguluj¹ce aktynê
prekursor heweiny
funkcja nieznana, homologia do REF
chitynaza, lizozym
endoglukozydaza (?)
funkcja nieznana

Stwierdzono, ¿e bia³ka gumy naturalnej bardzo
dobrze adsorbuj¹ siê na proszku skrobi kukurydzianej,
którym posypuje siê wnêtrza rêkawiczek. Po zbadaniu
ró¿nych rêkawiczek okaza³o siê, ¿e te zawieraj¹ce proszek
maj¹ znacznie silniejsze w³aciwoci alergenowe.
W ekstraktach pozyskiwanych z rêkawiczek proszkowanych
znajdowano wiêksze iloci bia³ka ni¿ w analogicznych
ekstraktach z rêkawiczek bez proszku [44]. Obecnoæ
alergenów lateksu na proszku ma olbrzymie znaczenie dla
kontaktu alergenów z organizmem, gdy¿ w po³¹czeniu
z lotnym py³em staj¹ siê one aeroalergenami powoduj¹cymi
objawy ze strony dróg oddechowych. W pomieszczeniach
zamkniêtych, gdzie u¿ywa siê czêsto rêkawiczek
lateksowych z proszkiem stê¿enie alergenów lateksu jest
o wiele wiêksze, ni¿ w pokojach, w których brak jest
produktów lateksowych. Szczególnie du¿e iloci alergenów
uwalniane s¹ do powietrza podczas zdejmowania
rêkawiczek, kiedy to ich wewnêtrzna strona ulega
mechanicznym naprê¿eniom i ekspozycji [45]. Osoby
uczulone na lateks reaguj¹ po wejciu do pomieszczenia
o du¿ej koncentracji alergenów wziewnych objawami ze
strony b³on luzowych, powinny zatem unikaæ miejsc gdzie
u¿ywa siê materia³ów lateksowych.
Aby uzupe³niæ obraz rozpowszechnienia
alergenów lateksowych w rodowisku cz³owieka nale¿y
dodaæ zanieczyszczenia powietrza miejskiego py³em ze
zu¿ytych opon samochodowych, gdzie tak¿e wykryto
alergeny gumy naturalnej o masie cz¹steczkowej
34-36 kDa, reaktywne wobec swoistych przeciwcia³
klasy IgE [46]. W miecie o bardzo du¿ym natê¿eniu
ruchu ko³owego, jakim jest Los Angeles, w ci¹gu dnia
uwalnianych jest do atmosfery 4.5 tys. kg cz¹steczek
PM-10 pochodz¹cych z opon samochowowych.

Czêstoæ wspó³wystêpowania dodatnich testów skórnych
na owoce tropikalne u osób uczulonych na lateks jest
du¿a, wynosi 17-53%. Tak czêste reakcje krzy¿owe
(niektórzy autorzy u¿ywaj¹ nawet okrelenia zespó³
alergii na lateks i owoce" [48]) s¹ dosyæ niespodziewane
gdy¿ Hevea brasiliensis oraz owoce tropikalne s¹
gatunkami niespokrewnionymi. Byæ mo¿e alergenem
odpowiedzialnym za reakcje krzy¿owe jest enzym
glukozydaza ostatnio wykryty w lateksie i powszechnie
wystêpuj¹cy w królestwie rolin. Wykorzystuj¹c technikê
zahamowania immunoblottingu, stwierdzono ¿e
wspólnymi alergenami dla naturalnego lateksu i bananów
s¹ bia³ka o masach cz¹steczkowych 15 i 30 kDa [49,50],
z których pierwsze zidentyfikowano jako profilinê bia³ko regulacyjne, powszechny alergen pochodzenia
rolinnego, odpowiedzialny za wiele alergii krzy¿owych,
wystêpuj¹cy w niektórych gatunkach drzew, traw,
owoców i warzyw [51]. Jednak¿e jak dot¹d nie
wyizolowano i nie scharakteryzowano alergenów
owoców aby stwierdziæ ich homologiê z alergenami
lateksowymi i odpowiedzieæ na to pytanie. Pr¹¿ki na ¿elu
odpowiadaj¹ce bia³kom ekstraktów bananowych
i lateksowych nie pokrywaj¹ siê, co oznacza, ¿e nie s¹ to
bia³ka o identycznej masie cz¹steczkowej. Ciekawym
przypadkiem jest fakt udowodnienia pierwotnej alergii
na owoce tropikalne i póniejszego uczulenia na lateks
co mo¿e dowodziæ ze rodzaj odpowiedzi alergicznej
zale¿y od drogi i rodzaju ekspozycji na alergeny.
Poniewa¿ naturalny lateks jest wytwarzany przez
oko³o 300 rolin mo¿na by³o spodziewaæ siê ze oprócz
drzewa kauczukowego Hevea brasiliensis jeszcze inne
roliny mog¹ powodowaæ objawy uczulenia. Rzeczywicie
okaza³o siê ¿e niektórzy pacjenci przebywaj¹cy
w pomieszczeniach gdzie znajduje siê rolina ozdobna
Ficus benjamina wykazuj¹ objawy alergii. Alergeny
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znajduj¹ce siê w soku wydzielanym przez licie tej roliny
mog¹ znajdowaæ siê we wdychanym kurzu powoduj¹c
takie objawy jak zapalenie spojówek, nie¿ytu nosa,
a nawet astmy. Krzy¿owoæ reakcji miêdzy figowcem
a Hevea brasiliensis udowodniono testem zahamowania
RAST, gdzie alergeny wzajemnie hamowa³y wi¹zanie
ze swoistymi IgE. Tak¿e w tym przypadku alergia na
bia³ka figowca mo¿e wyprzedzaæ pojawienie siê
uczulenia na lateks [52]. Jeszcze jednym alergenem, na
który reaguj¹ uczuleni na lateks jest papaina pozyskiwana
z drzewka papaya, która jest stosowana w przemyle
farmaceutycznym, spo¿ywczym i kosmetycznym.
Ostatnio pojawi³o siê doniesienie o reakcji krzy¿owej na
alergeny lateksowe i krzewu condurango, roliny której
kora wystêpuje w gorzkich napojach [53].
Patofizjologia
G³ówn¹ uwagê alergologów skupiaj¹ reakcje typu
natychmiastowego (anafilaktycznego), pojawiaj¹ce siê
natychmiast lub w ci¹gu kilku minut od kontaktu
z wyrobami lateksowymi. Na udzia³ mechanizmu typu I
wed³ug Gella i Coombsa w tych reakcjach wskazuje
obecnoæ swoistych IgE przeciwko alergenom lateksu
stwierdzana za pomoc¹ testów skórnych oraz w surowicy
za pomoc¹ testów immunologicznych. Potwierdzeniem
takiego mechanizmu reakcji jest wywo³ywanie
degranulacji bazofilów lub uwalnianie histaminy
z bazofilów osób uczulonych przez lateks w warunkach
in vitro [37].
Przypadki kontaktowego zapalenia skóry u osób
u¿ywaj¹cych rêkawiczek lateksowych by³y opisywane ju¿
przed pierwszym doniesieniem z 1979 roku o reakcji
natychmiastowej na lateks. S¹ to typowe reakcje
nadwra¿liwoci typu opónionego pojawiaj¹ce siê
w kilkanacie godzin po stycznoci z lateksem. Czynnikami
alergizuj¹cymi s¹ wówczas najczêciej substancje
chemiczne dodawane w procesie produkcji lateksu
(np. merkaptobenzotiazol, tiuramy), na co wskazuj¹
dodatnie testy kontaktowe. Obecnie uwa¿a siê, ¿e wyprysk,
bêd¹cy wyrazem alergii kontaktowej, mo¿e byæ czynnikiem
promuj¹cym rozwój reakcji anafilaktycznej.
Diagnostyka
Diagnostyka alergii na bia³ka lateksowe opiera siê
na dok³adnie zebranym wywiadzie, testach skórnych
i badaniach serologicznych. W pojedynczych przypadkach
wykonuje siê próby prowokacyjne nosa i oskrzeli.
Podstawowe znaczenie posiada wywiad, w którym
nale¿y zwróciæ uwagê na mo¿liwoci kontaktu z lateksem
nawet wiele lat wstecz w pracy, domu czy podczas pobytów
w szpitalu. Uwa¿a siê, ¿e podejrzenie alergii na lateks
powinno byæ powziête w ka¿dym przypadku anafilaksji
o nie ustalonej przyczynie, szczególnie wystêpuj¹cej
w warunkach szpitalnych. Podejrzenie alergii na lateks
nale¿y powzi¹æ i zweryfikowaæ równie¿ w przypadku
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wystêpowania alergii na owoce tropikalne. U wiêkszoci
pracowników s³u¿by zdrowia pierwsze objawy alergii na
lateks wystêpuj¹ po u¿yciu rêkawiczek lateksowych.
Powszechnie wykonuje siê równie¿ diagnostyczne
testy skórne. Chocia¿ nie ma jeszcze wystandaryzowanych wed³ug kryteriów FDA testów skórnych, to
obecnych jest na rynku kilka komercyjnych wyci¹gów
alergenów lateksu których czu³oæ i swoistoæ ocenia siê
na oko³o 90%. Stwierdzono wysok¹ zgodnoæ testów
nak³ucia naskórka (prick - test) z prób¹ prowokacyjn¹
zak³adania rêkawiczek, która choæ bardziej czu³a jest
ryzykowna i obci¹¿aj¹ca dla pacjentów. Obecnie
wykonywanie próby prowokacyjnej zaleca siê jedynie
celem weryfikacji problematycznego wyniku testu
skórnego. Testy prowokacyjne zak³adania rêkawiczek
wykonuje siê nak³adaj¹c jedynie koñcówkê palca
rêkawiczki na 15 minut. Test uwa¿a siê za dodatni po
wyst¹pieniu pokrzywki lub wi¹du. W przypadku braku
reakcji mo¿na za³o¿yæ ca³¹ rêkawiczkê na dalsze 15 minut
lub do wyst¹pienia objawów. Próba ta obarczona jest
du¿ym ryzykiem wyst¹pienia powik³añ i powinna byæ
wykonywana po ujemnych badaniach serologicznych.
Wiadomo, ¿e ekstrakt z naturalnego lateksu mo¿e
zawieraæ bia³ka które pierwotnie nie s¹ alergenami staj¹c
siê nimi dopiero w procesie produkcyjnym, np. ulêgaj¹c
zmianom konformacyjnym dlatego zaleca siê
wykonywanie testów skórnych z u¿yciem ekstraktów z
koñcowych produktów lateksowych. Wiadomo tak¿e, i¿
ekstrakt z pojedynczego produktu mo¿e nie zawieraæ
wszystkich istotnych alergenów, jako ¿e sk³ad jakociowy
i ilociowy bia³ek ró¿ni siê znacznie wród ró¿nych
egzemplarzy nawet tego samego producenta. Do tej pory
nie okrelono jednoznacznie, które bia³ka izolowane z
lateksu s¹ alergenami. Dlatego obecnie ekstrakty
lateksowe wykorzystywane w celach diagnostycznych
powinny zawieraæ wszystkie bia³ka podejrzane"
o w³aciwoci alergenowe. Natê¿enie testów skórnych
koreluje z ciê¿koci¹ objawów klinicznych. Korelacja ta
dzia³a w obie strony" st¹d umo¿liwia dobranie
bezpiecznego pocz¹tkowego rozcieñczenia ekstraktu
lateksowego w zale¿noci od danych z wywiadu [54].
Chocia¿ prick-testy s¹ generalnie próbami bezpiecznymi
to jednak u oko³o 10% osób z dodatnim wywiadem co
do uogólnionych reakcji po kontakcie z lateksem
obserwuje siê nasilone reakcje miejscowe oraz reakcje
uogólnione do wstrz¹su anafilaktycznego w³¹cznie [55].
Z tego powodu testy skórne powinny byæ wykonywane
w jednostkach przygotowanych do przeprowadzenia
reanimacji i leczenia wstrz¹su anafilaktycznego. Dlatego
te¿ u tych pacjentów zaleca siê rozpoczynanie diagnostyki
od badania swoistych IgE w surowicy in vitro.
Czu³oæ i swoistoæ testu RAST lub ELISA
wzglêdem przypadków prawdziwie dodatnich
stwierdzanych na podstawie wywiadu i prick testu waha
siê od 40 do 90%, co uwzglêdniaj¹c ich znacznie wiêkszy
koszt, spycha testy immunologiczne na dalsz¹ pozycjê
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w diagnostyce alergii na lateks. Poza tym stwierdzono,
¿e poziom swoistych przeciwcia³ IgE nie koreluje
z nasileniem objawów [56]. Próbowano za ich pomoc¹
wy³oniæ grupê zwiêkszonego ryzyka objawów ubocznych
po prick testach, lecz bez rezultatu [55]. Mimo tych
zastrze¿eñ, testy in vitro powinny byæ wykonywane, jak
wspomniano, jako testy z wyboru u osób z wywiadem
anafilaktycznym.
Poniewa¿ wiadomo, ¿e alergeny wziewne mog¹
w niektórych przypadkach dawaæ ujemne odczyny skórne
powoduj¹c jednoczenie nasilone objawy ze strony dróg
oddechowych [55] okazjonalnie wykonywano prowokacyjne
próby oskrzelowe wród pacjentów uczulonych na lateks.
Próby te obdarzone s¹ wysoka czu³oci¹ i swoistoci¹ i mog¹
byæ pomocne w diagnozowaniu astmy spowodowanej
lateksem jako choroby zawodowej [57].
W rozpoznaniu ró¿nicowym reakcji miejscowych
wywo³anych kontaktem z wyrobami z lateksu naturalnego
nale¿y braæ pod uwagê uczulenie na inne sk³adniki gumy,
takie jak przyspieszacze wulkanizacji (np. 2-merkaptobenzotiazol, dwusiarczek 4-metylotiuramu) i anty-utleniacze
(np. izopropylo-para-fenylodwuaminy) dodawane
w procesie produkcyjnym. W tym przypadku objawy maj¹
charakter wyprysku pojawiajacego siê w miejscu kontaktu
w kilka lub kilkanacie godzin po kontakcie z wyrobem z
gumy. W celu potwierdzenia nadwra¿liwoci o typie
opónionym na niebia³kowe sk³adniki gumy wskazane jest
wykonanie testów naskórkowych (p³atkowych) z najczêciej
uczulaj¹cymi substancjami.

bezwzglêdnie u¿ywaæ przedmiotów z lateksu sztucznego
nie zawieraj¹cego bia³ka. Dostêpnych jest kilka
materia³ów z których wykonuje siê rêkawiczki, cewniki
i inne sprzêty jednorazowego u¿ytku. Produkty
z poliwinylu (chlorku winylu) s¹ nawet tañsze od
odpowiedników wykonanych z naturalnego lateksu [58].
Ci¹gle jednak ¿aden z nich nie jest w stanie dorównaæ
gumie naturalnej pod wzglêdem w³aciwoci
mechanicznych, które s¹ bardzo wa¿ne dla chirurga
w jego pracy. Byæ mo¿e wyprodukowane zostan¹
materia³y satysfakcjonuj¹ce operatorów i bêd¹ce równie
dobr¹ barier¹ dla materia³ów biologicznych jak lateks
naturalny. Zaleca siê natychmiastow¹ zmianê rêkawiczek
podra¿niaj¹cych lub powoduj¹cych zapalenie kontaktowe
gdy¿ u tych osób mo¿e rozwin¹æ siê uczulenie o typie
anafilaktycznym.
Szczególne wyzwanie dla s³u¿by zdrowia stanowi
koniecznoæ wykonania zabiegu chirurgicznego u osoby
maj¹cej w wywiadzie reakcjê anafilaktyczn¹ po kontakcie
z lateksem. Zalecenia Komitetu d/s Alergii na Lateks
Amerykañskiej Akademii Astmy Alergii i Immunologii
dotycz¹ce warunków przeprowadzenia takich zabiegów
przedstawiono w tabeli IV. Dostosowanie siê do tych zaleceñ,
zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo zabiegu, wymaga jednak
specjalnie wyposa¿onych oddzia³ów i wyszkolonego
personelu. Ponadto rekomendowane jest oznakowanie
przedmiotów wykorzystywanych w medycynie etykiet¹
informuj¹c¹ o zawartoci naturalnego lateksu oraz
przygotowanie zastêpczego sprzêtu nie zawieraj¹cego
lateksu przez jednostki medyczne [59].

Postêpowanie u osób uczulonych
Jedynym sposobem leczenia alergii na lateks jest
ca³kowite wyeliminowanie go ze rodowiska chorego. Nie
stwierdzono skutecznoci leków przeciw alergicznych
w kontrolowaniu objawów uczulenia na gumê naturaln¹,
jak równie¿ nie opublikowano doniesieñ na temat prób
odczulania co jest zrozumiale wobec trudnoci
w wystandaryzowaniu ekstraktów lateksowych. Ka¿dy
przypadek wstrz¹su anafilaktycznego nale¿y leczyæ wed³ug
powszechnie obowi¹zuj¹cych zasad, jednak¿e priorytetem
jest niedopuszczanie do rozwiniêcia siê gronych objawów.
Unikanie lateksu mo¿e byæ trudne w przypadku
pracowników s³u¿by zdrowia. Osoby uczulone powinny

Tabela IV. Warunki przeprowadzania zabiegów chirurgicznych
u osób uczulonych na lateks.
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Allergy to latex
MACIEJ KOWALEWSKI, MAREK L. KOWALSKI
Summary
Allergy to latex is found among 4 - 67% of children operated on for spina bifida and 8 - 20% of health care
workers. Proteins which are components of natural rubber cause immediate allergic reactions: local (urticaria, skin itching, rhinitis) or systemic (hypotension, anaphylactic shock). Studies proved immunological
background of reactions to latex with contribution of type I mechanisms (IgE - mediated). Several allergens
of latex were also isolated and identified. Management of latex allergy is limited to avoiding of contact with
natural latex products.
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