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Alergia kontaktowa na antybiotyki
EDWARD RUDZKI, PAWEL REBANDEL
Klinika Dermatologiczna Akademii Medycznej, ul. Koszykowa 82a, 02-008 Warszawa
Alergia kontaktowa na antybiotyki powstaje g³ównie u osób maj¹cych zawodowy kontakt z lekami (pielêgniarek, lekarzy
weterynarii i producentów leków), u pacjentów leczonych miejscowo antybiotykami oraz w wyniku pozytywizacji prób
p³atkowych u chorych, u których ogólnie stosowano antybiotyki. W pracy omówiono nadwra¿liwoæ kontaktow¹ na penicyliny,
cefalosporyny, streptomycynê, neomycynê, inne antybiotyki aminoglikozydowe, detreomycynê i tetracykliny.

Antybiotyki alergizuj¹ nie tylko osoby nimi
leczone. Istniej¹ poza tym nietypowe przyczyny takiej
nadwra¿liwoci. Do nich nale¿¹ skryte ród³a leków
np. mleko lub miêso zwierz¹t leczonych antybiotykami
oraz kontakt zawodowy z lekami. Ten ostatni najczêciej
wywo³uje alergiczny wyprysk zawodowy, a niekiedy tak¿e
pokrzywkê kontaktowa. Sporód antybiotyków
powoduj¹cych nadwra¿liwoæ kontaktow¹ na uwagê
zas³uguj¹: penicyliny, cefalosporyny, streptomycyna,
neomycyna, inne antybiotyki aminoglikozydowe,
chloromycetyna i tetracykliny.

antybiotykiem w stê¿eniu 300 000 j/g wypad³y dodatnio.
Sporód nich 7 chorych uczulonych by³o tak¿e na
kloksacylinê, a 5 - na ampicylinê. Nie uda³o siê stwierdziæ
czy by³a to niezale¿na alergia, czy tez uczula³ jeden
antybiotyk, a inne dawa³y odczyny krzy¿owe [3].
Obserwowano równie¿ 4 chorych nadwra¿liwych na
penicyliny pó³syntetyczne, u których próby z penicylin¹
krystaliczn¹ wypad³y ujemnie [4].
Drug¹ grup¹ chorych, u których stwierdza siê
zawodow¹ alergiê na penicylinê s¹ pielêgniarki. W grupie
333 testowanych kontaktowo pielêgniarek z wypryskiem
zawodowym i niezawodowym, 21 (6,3%) uczulonych by³o
na penicylinê, a w innej grupie 26 pielêgniarek z rozpozPENICYLINY
nanym wy³¹cznie wypryskiem zawodowym odsetek ten
Penicylina jest silnym alergenem kontaktowym.
wynosi³ a¿ 46,2%. Je¿eli nie uwzglêdnia siê alergii
W odczynie maksymalizacji Kligmana u ludzi uczula³a
natychmiastowej na lateks, to penicylina w tej grupie
10 sporód 24 ochotników i zajmowa³a 4 miejsce
zawodowej jest najczêstszym alergenem zwi¹zanym ze
w 5 stopniowej skali. W odczynie maksymalizacji u winek
rodowiskiem pracy. Sporód 21 pielêgniarek nadwra¿morskich uczula³a wszystkie badane zwierzêta
liwych na penicylinê 10 by³o uczulonych tylko na
i zajmowa³a 5, najwy¿sze miejsce w 5 stopniowej skali [1].
penicylinê, 10 na penicylinê i ampicylinê, a 1 na penicylinê
Alergiê kontaktow¹ na penicylinê spotyka siê i kloksacylinê [5]. Opisano równie¿ pielêgniarkê uczulon¹
u 4 grup chorych. Pierwsz¹ stanowi¹ producenci tego w warunkach zawodowych na ampicylinê i amoksycylinê,
antybiotyku. U chorych tych wystêpuj¹ dwa typy reakcji która z oboma tymi antybiotykami mia³a dodatnie próby
alergicznej. Jeden polega na powstaniu alergii natych- p³atkowe. Alergizowa³y w tym przypadku ³añcuchy
miastowej, klinicznie przejawiaj¹cej siê astm¹ i nie¿ytem boczne piercienia betalaktamowego, za czym przemawia³y
górnych dróg oddechowych, drugi natomiast jest alergi¹ ujemne próby z penicylin¹ benzylow¹ i dobre znoszenie
kontaktow¹, zwi¹zan¹ z IV mechanizmem immuno- podawanej doustnie penicyliny V [6]. Poza wypryskiem
logicznym. W duñskiej fabryce pivampicyliny w ci¹gu kontaktowym, alergia na penicylinê mo¿e powodowaæ
15 lat na 50 przypadków wyprysku kontaktowego tak¿e pokrzywkê kontaktow¹. U obserwowanej pacjentki
obserwowano 31 przypadków nie¿ytu górnych dróg na³o¿enie na skórê kropli penicyliny rozcieñczonej 20 razy
oddechowych i 11 przypadków astmy wywo³anych bardziej ni¿ do iniekcji, spowodowa³o prawie natychmiast
alergi¹ na penicylinê. W latach 1985-86 na penicylinê powstanie w miejscu kontaktu b¹bla pokrzywkowego, a po
uczula³o siê 8 osób rocznie, a po za³o¿eniu w fabryce kilku minutach tak¿e uogólnionego wysiewu pokrzywki [5].
nowoczesnych filtrów powietrza w latach 1988-89
Kolejn¹ grupê chorych nadwra¿liwych na
w ci¹gu roku stwierdzono nadwra¿liwoæ tylko u jednej
lekarze weterynarii, którzy dzia³aj¹c
osoby [2]. Sporód 100 pracowników przemys³u penicylinê stanowi¹
w terenie czêsto wykonuj¹ tak¿e prace pielêgniarki.
farmaceutycznego w Tarchominie, zawodowo stykaj¹cych
W Danii w ci¹gu 6 lat obserwowano 37 lekarzy
siê z penicylin¹, u 12 pacjentów próby kontaktowe z tym
weterynarii z zawodowym wypryskiem kontaktowym.
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Sporód nich 13% uczulonych by³o na penicylinê [7].
W Norwegii w grupie 9 lekarzy weterynarii z wypryskiem
zawodowym na penicylinê uczulonych by³o 5 osób.
Wiêkszoæ z nich mia³a równie¿ dodatnie próby p³atkowe
z penicylinami pó³syntetycznymi [8]. W Polsce w grupie
15 lekarzy weterynarii z zawodowym wypryskiem
kontaktowym 2 by³o nadwra¿liwych na penicylinê [9].
Czwart¹ grupê stanowi¹ chorzy leczeni miejscowo
penicylin¹. Dawniej takie postêpowanie by³o czêste,
jednak, poniewa¿ obserwowano liczne uczulenia, od
kilkudziesiêciu lat antybiotyk ten prawie nie jest stosowany
zewnêtrznie [1]. W warszawskiej Klinice Dermatologicznej, w ci¹gu ostatnich 15 lat, obserwowano tylko
dwu chorych, którzy na owrzodzenia podudzi otrzymywali
przymoczki z penicylin¹ i na ten antybiotyk uczulili siê
kontaktowo. Podobne przypadki opisano tak¿e
w Hiszpanii, gdzie pierwotnie alergizowa³y przymoczki
z kloksacyliny, a próby z innymi antybiotykami
betalaktamowymi wypad³y ujemnie [10]. W Brazylii
w grupie 536 chorych na wyprysk, dodatnie próby
z penicylin¹ uzyskano u 0,9% badanych [11].
Poza tym u pojedynczych chorych le znosz¹cych
ogólnie podawane penicyliny niekiedy otrzymywano
dodatnie próby p³atkowe z omawianym antybiotykiem.
Obserwowano to u m³odego mê¿czyzny, który dwukrotnie
zareagowa³ wysiewem pokrzywki na ampicylinê. Chory
mia³ dodatni¹ próbê p³atkow¹ z ampicylin¹, a ujemn¹
z penicylin¹ benzylow¹ [12]. W innym przypadku
uogólniona osutka krostkowa wyst¹pi³a po doustnym
podaniu propicyliny - Baycilin. Próba p³atkowa z tym
lekiem wypad³a silnie dodatnio, a w czasie jej wykonywania zmiany skórne uleg³y wybitnemu zaostrzeniu [13].
Przegl¹d pimiennictwa sugeruje, ¿e ostatnio w zwi¹zku z
coraz czêstszym stosowaniem amoksycyliny wystêpuje
tendencja do wzrostu liczby osób z opónion¹
odpowiedzi¹ na penicylinê, a u czêci z nich dodatnie s¹
tak¿e próby p³atkowe [14].
CEFALOSPORYNY
Cefalosporyny, jako antybiotyki betalaktamowe,
niekiedy daj¹ odczyny krzy¿owe z penicylinami.
Donoszono, ¿e zachodzi to stosunkowo rzadziej
w przypadku cefalosporyn drugiej, a zw³aszcza trzeciej
generacji [15]. Zawodowy wyprysk kontaktowy po
cefalosporynach jest rzadki. Przegl¹d pimiennictwa
wykaza³, ¿e do roku 1996 opisano tylko 3 pielêgniarki
uczulone w warunkach pracy. Podkrelano, ¿e u jednej
z nich nadwra¿liwoæ wyst¹pi³a tak¿e na cefalosporyny
trzeciej generacji [16]. Jednak ju¿ w nastêpnym roku we
wspólnych badaniach kilku w³oskich szpitali opisano
7 dalszych pielêgniarek uczulonych na cefalosporyny.
Wszystkie one mia³y du¿y zawodowy kontakt z licznymi
cefalosporynami, a wyprysk trwa³ u nich rednio 5,2 roku.
U wszystkich te¿ zajête by³y rêce, a u 2 równie¿ twarz.

Cztery z badanych przechodzi³y wczeniej choroby
atopowe, natomiast u ¿adnej próby z penicylin¹ nie
wypad³y dodatnio [17]. Opisano tak¿e chorego, u którego
w trakcie leczenia cefuroksymem wyst¹pi³a osutka
plamisto-grudkowa, a wykonana próba p³atkowa z tym
antybiotykiem wypad³a wybitnie dodatnio zarówno po
48, jak i po 96 godzinach. Pacjent ten mia³ równie¿
dodatni¹ próbê ródskórn¹ z omawianym lekiem [18].
STREPTOMYCYNA
Streptomycyna uczula w podobnych warunkach
jak penicylina, ale znacznie rzadziej. W grupie 100
producentów leków na streptomycynê uczulone by³y
4 osoby [3]. Wród 333 pielêgniarek chorych na wyprysk
dodatnie próby z tym antybiotykiem stwierdzono
u 2 osób [5]. W USA podkrelano czêstoæ alergii
zawodowej na streptomycynê u pielêgniarek pracuj¹cych
na oddzia³ach przeciwgruliczych. Obserwowano tam
wczeniejsze zajêcie powiek i okolicy oczodo³ów ni¿ r¹k.
W razie nie przerwania kontaktu z uczulaj¹cym
antybiotykiem nastêpowa³o narastanie alergii w alarmuj¹cym stopniu (alarming degree) i nawet przebywanie
w gabinecie zabiegowym powodowa³o u nadwra¿liwych
ciê¿kie uk³adowe reakcje alergiczne [19]. Zawodow¹
alergi¹ na streptomycynê stwierdzano tak¿e u lekarzy
weterynarii. W Norwegii wród testowanych 9 lekarzy
weterynarii 2 uczulonych by³o na streptomycynê [8],
a w warszawskiej Klinice Dermatologicznej w grupie 37
badanych, dodatnie próby p³atkowe otrzymano u 2 [9].
Testuj¹c blisko 5000 kolejnych chorych na
wyprysk streptomycyn¹ i 4 innymi antybiotykami
aminoglikozydowymi nie wykazano zale¿noci
pomiêdzy uczuleniem na streptomycynê i inne
antybiotyki z tej grupy [20].
Niezale¿nie od pacjentów z wypryskiem,
w warszawskiej Klinice Dermatologicznej obserwowano
tak¿e pielêgniarkê z pokrzywk¹ kontaktow¹ wywo³an¹
alergi¹ na streptomycynê. Chora maj¹c 21 lat przez
3 miesi¹ce pracowa³a w sanatorium przeciwgruliczym.
Tam po raz pierwszy w ¿yciu zaczê³a wykonywaæ iniekcje
ze streptomycyny. W czasie podawanie tego leku
odczuwa³a wi¹d r¹k i mia³a obrzêki w okolicy oczodo³ów.
Kropla streptomycyny, która przypadkowo spad³a na jej
przedramiê, wywo³a³a w miejscu kontaktu du¿y b¹bel
pokrzywkowy. Chora nastêpnie pracowa³a w oddziale
chirurgicznym, gdzie wszystkie objawy alergii ust¹pi³y.
Po 5 latach zg³osi³a siê do pracowni alergologicznej
z pytaniem czy mo¿e ponownie podj¹æ pracê w sanatorium
przeciwgruliczym. W 2 minuty po naniesieniu na
przedramiê pacjentki kropli streptomycyny przygotowanej
tak jak do wstrzykniêcia, w miejscu kontaktu wyst¹pi³
du¿y b¹bel pokrzywkowy, a nieco póniej objawy nie¿ytu
nosa i ³zawienie, co spowodowa³o koniecznoæ ogólnej
sterydoterapii [21].
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NEOMYCYNA
Neomycyna jest antybiotykiem czêsto uczulaj¹cym w skali wiatowej. Ju¿ w 1969 r. testuj¹c
w 8 klinikach Zachodniej Europy 6825 chorych na
wyprysk, alergiê na neomycynê wykryto u 3,7% badanych.
By³a ona podobnie czêsta u mê¿czyzn, jak i u kobiet.
Najczêciej uczula³a w Londynie, a najrzadziej we
W³oszech [22]. W Kanadzie w 1988 r. wród 542 kolejnych
chorych uczulenie na neomycynê stwierdzono u 5,7%
osób [23], a w Anglii w 1991 r. testuj¹c 4721 kolejnych
chorych na wyprysk dodatnie próby z neomycyn¹
otrzymano u 6,0% badanych [24]. W Polsce neomycynê
zaczêto stosowaæ stosunkowo póno, ale w miarê up³ywu
czasu alergia na ten antybiotyk wyranie narasta (ryc. 1)
6
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chorych uczulonych by³o na ten antybiotyk, a w latach
1975-76 nawet - 31,8% [28]. W tym samym czasie
w Finlandii powy¿szy odsetek wynosi³ 34,1 [29].
Tabela II wskazuje na wyranie wiêksz¹
w Polsce czêstoæ uczulenia na neomycynê wród
chorych po 60 roku ¿ycia. Niew¹tpliwie jest to zwi¹zane
ze znacznie czêstszym wystêpowaniem w tej grupie
wiekowej wyprysku i/lub owrzodzeñ podudzi. Wiêkszy
odsetek nadwra¿liwych na neomycynê w Rzeszowie
zwi¹zany jest z faktem, ¿e w tamtejszym orodku
hospitalizuje siê wiêcej chorych ze stasis dermatitis,
podczas gdy orodek warszawski bardziej nastawiony
jest na konsultacje przypadków z ca³ej Polski.
Tabela II. Wyniki testowania 4287 chorych na wyprysk
4 antybiotykami aminoglikozydowymi [24]
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Poza dermatologami, alergiê kontaktow¹ na
neomycynê rozpoznaj¹ tak¿e laryngolodzy u chorych
z otitis externa. W Mediolanie nadwra¿liwoæ na ten
Kolejnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na czêstoæ antybiotyk obserwowano u 3 z 13 testowanych pacjentów
uczulenia na neomycynê jest d³ugotrwa³oæ stosowania z tym schorzeniem [30]. Alergiê kontaktow¹ na
tego leku u konkretnego pacjenta. W Warszawie neomycynê stwierdza siê tak¿e u chorych okulistycznych
w 1971 r. wród chorych, u których zmiany skórne z zapaleniem spojówek. Testuj¹c 98 takich pacjentów
leczono krócej ni¿ rok, na neomycynê nadwra¿liwych by³o dodatnie próby z neomycyn¹ obserwowano u 14,5% osób.
0,8%, u leczonych przez 1-10 lat - 1,7%, a u leczonych Odsetek ten by³ znacznie wiêkszy ni¿ u chorych na
d³u¿ej ni¿ 10 lat - 3,7% osób [25].
wyprysk, a ró¿nica by³a statystycznie istotna. Byæ mo¿e
U dzieci przed 14 r. ¿ycia alergia na neomycynê neomycyna podawana do worka spojówkowego uczula
jest rzadka. W grupie 626 dzieci w wieku 3-16 lat ³atwiej ni¿ stosowana na skórê [31].
neomycyna uczula³a 2,8% osób [26]. Z wiekiem czêstoæ
alergii na neomycynê zwiêksza siê. W grupie
INNE ANTYBIOTYKI AMINOGLIKOZYDOWE
38 340 chorych obserwowanych w Warszawie i 788
Alergiê na pozosta³e antybiotyki aminoglikow Rzeszowie odsetek uczulonych na omawiany antybiotyk
wyranie narasta³ z wiekiem (tab. I). Zjawisko to by³o zydowe obserwuje siê w dwóch sytuacjach. Po pierwsze
znacznie bardziej wyrane w Rzeszowie. Te ostatnie wystêpuje ona w wyniku odczynów krzy¿owych u chorych
wyniki mog¹ byæ bli¿sze obserwowanym przez lekarzy pierwotnie uczulonych na neomycynê. Dane z tego zakresu
przedstawia tabela II. Sporód 123 chorych z dodatnimi
dermatologów pierwszego kontaktu [27].
próbami na neomycynê tylko 32 pacjentów nie mia³o
Tabela I. Odsetek uczulonych na neomycynê w poszczególnych dodatnich prób z innymi antybiotykami aminoglikozydowymi. U pozosta³ych stwierdzano wystêpowanie
grupach wiekowych [24]
odczynów krzy¿owych, najczêciej z paromomycyn¹
(wykazuj¹c¹ najwiêksze podobieñstwo budowy
Grupa wiekowa Materia³ warszawski Materia³ rzeszowski
(lata)
chemicznej do neomycyny), a nastêpnie prawie
1968-70 1991 1994-95 1993-95
jednakowo czêsto z gentamycyn¹ i kanamycyn¹. Sporód
0-20
1,2
1,9
1,2
uczulonych na gentamycynê, paromomycynê
21-40
0,4
4,2
2,5
5,2
i kanamycynê tylko pojedynczy chorzy reagowali na
41-60
2,8
6,6
6,0
9,9
ponad 60
1,2
12,8
9,3
28,4
jeden antybiotyk, a u ogromnej wiêkszoci stwierdzano
dodatnie próby tak¿e z neomycyn¹ [20]. Zbli¿one wyniki
Alergia na neomycynê jest szczególnie czêsta otrzymano równie¿ testuj¹c dodatkowo mniejsz¹ grup¹
u chorych z wypryskiem i/lub owrzodzeniami podudzi. chorych na wyprysk jeszcze jednym antybiotykiem
W Monachium, ju¿ w latach 1967-68, 15,5% takich aminoglikozydowym - amikacyn¹ [32].
Ryc. 1. Czêstoæ uczulenia na neomycynê w Warszawie
w poszczególnych latach
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Kanamycyna pierwotnie mo¿e uczulaæ jako
antybiotyk stosowany zewnêtrznie oraz tak¿e jako lek
niekiedy podawany ogólnie chorym zaka¿onym pr¹tkiem
grulicy, opornym na streptomycynê [19].
W Holandii analizuj¹c 26 przypadków
nadwra¿liwoci na gentamycynê, a¿ u 24 chorych
stwierdzono dodatnie próby z neomycyn¹. Tylko u dwóch
pacjentów z owrzodzeniami podudzi próby z neomycyn¹
wypad³y ujemnie [33]. Znane s¹ te¿ przypadki, kiedy
chorzy pierwotnie uczulaj¹ siê na zewnêtrznie stosowan¹
neomycynê, a póniej maj¹ burzliwe odczyny uk³adowe
po ogólnym podaniu gentamycyny [34].
DETREOMYCYNA
Alergiê zawodowa na detreomycynê spotyka siê
tylko w pojedynczych przypadkach. W warszawskiej
Klinice Dermatologicznej obserwowano lekarkê
- okulistkê, która przez 10 lat mia³a codzienny kontakt
z kroplami detreomycynowymi. U pacjentki tej wyst¹pi³
wyprysk na opuszkach palców, a próby p³atkowe wykaza³y nadwra¿liwoæ na chloramfenikol i tetrakainê [35].
Jednak w du¿ych grupach chorych z wypryskiem,
zawodowo nara¿onych na kontakt z antybiotykami,
a wiêc u pracowników przemys³u farmaceutycznego,
lekarzy weterynarii i pielêgniarek nie obserwowano
zawodowej alergii na detreomycynê ani w Polsce, ani
dawniej we wschodnich Niemczech. Cech¹ charakterystyczn¹ alergii kontaktowej w tym ostatnim kraju by³
jednak du¿y odsetek chorych uczulonych na
detreomycynê. Spowodowane to by³o faktem, ¿e lek ten
przez wiele lat by³ w NRD g³ównym antybiotykiem
stosowanym miejscowo. W zwi¹zku z powy¿szym
w latach 1969-78 nast¹pi³ du¿y wzrost czêstoci uczuleñ
na omawiany antybiotyk, któremu towarzyszy³ spadek
czêstoci uczuleñ na sulfonamidy. W 1969 roku 4,4%
kolejnych chorych na wyprysk mia³o dodatnie próby
z sulfonamidami, a 1,9% - z chloromycetyn¹. W 10 lat
póniej chloromycetyna uczula³a 3,8% chorych, a alergiê
na sulfonamidy obserwowano tylko u pojedynczych
pacjentów [36]. W wieloorodkowych badaniach
przeprowadzonych w 5 krajach RWPG w 1982 r., u 2231
pacjentów dodatnie próby z chloromycetyn¹ otrzymano
u 2,8% badanych. W zwi¹zku z powy¿szym antybiotyk
ten w³¹czono do zestawu podstawowego, przeznaczonego do testowania wszystkich chorych na wyprysk.
Spadek czêstoci alergii na detromycynê w krajach
RWPG nast¹pi³ póniej, wraz ze wzrostem uczulenia na
neomycynê [37].
W Polsce chloromycetyna uczula³a rzadziej ni¿
w innych krajach Europy Wschodniej, gdy¿ nigdy nie
by³a tak powszechnie stosowana w lekach miejscowych.
W Warszawie najwy¿szy odsetek wynosz¹cy 1,6
stwierdzono w 1986 r. [38]. W Gdañsku, Olsztynie
i Bia³ymstoku by³ on jednak wiêkszy i osi¹ga³ 7,6, co

dowodzi du¿ych ró¿nic w stosowaniu miejscowym
antybiotyków w poszczególnych regionach kraju [39].
W wielu krajach istnieje jednak grupa chorych, u których
antybiotyk ten jest stosunkowo czêsto stosowany
i wzglêdnie czêsto uczula. S¹ to pacjenci z wypryskiem
i/lub owrzodzeniami podudzi. W Warszawie czêstoæ
alergii na chloromycetynê wynosi³a u nich 16,2% [38].
Dwa takie przypadki opisano we W³oszech po stosowaniu
miejscowym kremu Iruxol, zawieraj¹cym 1%
detreomycynê [40]. Jednak ostatnio, nawet u tych
pacjentów alergia na omawiany antybiotyk staje siê
wyranie rzadsza. Przestano równie¿ u¿ywaæ
detreomycyny w zestawie podstawowym alergenów
kontaktowych i podanie aktualnych odsetek uczulonych
nie jest mo¿liwe. Jeden przypadek alergii na
chloromycetynê opisano w Japonii u ch³opca leczonego
maci¹ zawieraj¹c¹ 2% tego leku. Próby p³atkowe wypad³y
dodatnio z chloromycetyn¹ w ró¿nych pod³o¿ach
i rozcieñczalnikach. W oparciu o przegl¹d pimiennictwa
autorzy stwierdzili, ¿e w odniesieniu do rzadkiego
miejscowego stosowania chloromycetyny wywo³uje ona
stosunkowo czêsto nadwra¿liwoæ kontaktow¹ [41].
Natomiast w Warszawie w grupie ponad 100 chorych
z zapaleniem spojówek nie stwierdzono ¿adnego
przypadku alergii kontaktowej na detreomycynê [31].
Dodatnie próby p³atkowe z chloromycetyn¹
obserwowano równie¿ u chorych leczonych ogólnie tym
antybiotykiem. W jednym z opisanych przypadków w 8 dni
po iniekcji domieniowej wyst¹pi³a osutka plamistogrudkowa, a próba z chloromycetyn¹ wypad³a
dodatnio [42]. W latach 80. dyskutowano mo¿liwoæ
odczynów krzy¿owych pomiêdzy chloramfenikolem
a DNCB. Badania du¿ych grup chorych nie potwierdzi³y
jednak istnienia takich odczynów [43]. Dowiadczalne
uczulenie kontaktowe winek morskich wykaza³o, ¿e
chloramfenikol jest s³abym alergenem kontaktowym,
gdy¿ uczuli³ tylko 2 sporód 10 badanych zwierz¹t [44].
TETRACYKLINA
Tetracyklina jest s³abym alergenem kontaktowym,
niekiedy jednak uczula pracowników przemys³u farmaceutycznego. Wród 100 chorych na wyprysk producentów
leków 6 mia³o dodatnie próby z tym antybiotykiem [3].
Nie obserwowano natomiast uczulenia zawodowego na
tetracykliny u chorych na wyprysk pracowników s³u¿by
zdrowia [5]. Równie¿ w Danii wród lekarzy weterynarii
z wypryskiem zawodowym nie obserwowano ¿adnego
przypadku nadwra¿liwoci na tetracyklinê [7]. To ostatnie
jest zgodne z obserwacjami poczynionymi w warszawskiej
Klinice Dermatologicznej [9].
Osobliwoci¹ Polski, dziêki popularnoci
preparatów Oxycort, jest wystêpowanie niekiedy
nadwra¿liwoci u pacjentów nimi leczonych [45]. Wród
ogó³u chorych obserwowano j¹ u 0,6% badanych, ale
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szczególnie czêsta by³a ona u osób z wypryskiem
podudzi [46]. Preparaty okulistyczne oxycortu niekiedy
wywo³uj¹ zapalenie spojówek [31]. W Szwecji nierzadko
uczula maæ Terramycin - Polymycin B. W opisanej grupie
10 pacjentów uczulonych na ten preparat, wszyscy mieli
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Contact allergy to antibiotics
EDWARD R UDZKI, PAWEL REBANDEL
Contact allergy to antibiotics develops mainly in persons who have professional contact with
drugs (nurses, veterinary surgeons and drug manufacturers), patients treated with topical antibiotics and
patients with positive patch tests and systemic antibiotic treatment. In the paper contact sensitivity to
penicillins, cephalosporins, streptomycin, neomycin, other aminoglicoside antibiotics, chloramphenicol
and tetracyclines is discussed.

