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Alergia na rêkawice chirurgiczne
Allergy to surgical gloves
EDWARD RUDZKI, K RYSTYNA PARAPURA
Klinika Dermatologiczna A.M. w Warszawie, ul. Koszykowa 82a, 02-008 Warszawa
Ostatnio nastêpuje wzrost czêstoci uczuleñ na rêkawice
chirurgiczne. Zjawisko to wyst¹pi³o w Polsce nieco póniej ni¿ w innych
rozwiniêtych krajach. Ma ono dwa mechanizmy. Przyspieszacze
wulkanizacji  zwi¹zki drobnocz¹steczkowe  indukuj¹ alergiê
opónion¹, klinicznie przejawiaj¹c¹ siê wypryskiem. Natomiast
zanieczyszczenia bia³kowe lateksu powoduj¹ alergiê natychmiastow¹,
najczêciej maj¹c¹ obraz kliniczny pokrzywki kontaktowej, a rzadziej
protein contact dermatitis.
Poza tym, bia³ka lateksu czêsto bywaj¹ aeroalergenami bêd¹cymi
przyczyn¹ nie¿ytu jamy nosowej i zapaleñ spojówki, a rzadziej astmy
i innych chorób atopowych. W pracy omówiono obecne w rêkawicach
chirurgicznych alergeny lateksu, czynniki u³atwiaj¹ce ich unoszenie
siê w powietrzu oraz niektóre zagadnienia zespo³u owocowo-lateksowego.
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Recently, the increased prevalence of hypersensitivity to surgical
gloves has been recognized. This phenomenon appeared in Poland
later than in other developed countries. Two mechanisms are thought
to be involved. Accelerators  simple compounds, which provoke the
delayed type hypersensitivity reaction with a clinical picture of
dermatitis. On the other hand, latex proteins elicit an immediate
hypersensitivity reaction, commonly contact urticaria and less often
protein contact dermatitis.
In addition, latex proteins are common aeroallergens, which induce
rhinitis, conjunctivitis and less frequently asthma and other atopic
diseases. The paper discusses latex allergens found in surgical gloves,
factors which facilitate their air spreading and some aspects of fruitlatex syndrome.
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Wzrost czêstoci uczuleñ na rêkawice chirurgiczne

cowników s³u¿by zdrowia (20 lekarzy ogólnych, 15 lekarzy
stomatologów i 114 pielêgniarek). U ¿adnego badanego nie
W ci¹gu ostatnich lat w wielu krajach, w tym tak¿e
w Polsce, spostrze¿ono wzrost czêstoci alergii na rêkawi- otrzymano ani jednej dodatniej próby p³atkowej z przyspiece chirurgiczne. Zjawisko to dotyczy g³ównie pracowni- szaczami wulkanizacji. Alergii na lateks jeszcze wówczas
nie uwzglêdniano. U pacjentów skar¿¹cych siê na z³e znoków s³u¿by zdrowia, a zw³aszcza pielêgniarek, lekarzy ogólnych, przedstawicieli specjalnoci zabiegowych oraz leka- szenie rêkawic najczêciej rozpoznawano lekkie podra¿nienia skóry (irritant dermatits). W tym okresie do przyrzy stomatologów, a w mniejszym stopniu lekarzy weterynarii, fryzjerów i przedstawicieli niektórych innych zawo- chodni laryngologicznej nie zg³osi³ siê ¿aden chory z podobdów. W Polsce po raz pierwszy problem z³ego znoszenia nymi skargami. Sytuacja uleg³a zasadniczej zmianie w latach 1994-98. Liczba zg³aszaj¹cych siê pracowników s³u¿rêkawic gumowych zasygnalizowano w licie do redakcji
Polskiego Tygodnika Lekarskiego z dnia 13.08.1992 opisu- by zdrowia sta³a siê wiêksza, a dodatnie próby z przyspieszaczami wulkanizacji spostrzegano coraz czêciej, co szczej¹c 3 uczulonych chirurgów [1]. Wkrótce analogiczne obserwacje poczyniono w £odzi [2] i w Bia³ymstoku [3]. gólnie dotyczy³o dwusiarczku czterometylotiuramu (TMTD).
W 3 ³ódzkich szpitalach objawy po lateksie podawa³o 19% Dane przychodni dermatologicznej przedstawia tabela I.
Jednoczenie od roku 1996 w przychodni laryngologicznej
chirurgów, 26% ginekologów i 43% instrumentariuszek.
Zmiany te by³y nieco czêstsze u d³u¿ej pracuj¹cych oraz u osób tak¿e zaczêto obserwowaæ chorych le znosz¹cych rêkawice gumowe z jednoczesnymi objawami kataru nosa.
z d³u¿sz¹ ekspozycj¹ dobow¹ [2]. W Bia³ymstoku spostrze¿ono, ¿e czas up³ywaj¹cy od rozpoczêcia pracy w rêkawi- W obu orodkach u ma³ej grupy pacjentów wykonano prócach do wyst¹pienia nadwra¿liwoci rednio wynosi 16,8 lat by punktowe z lateksem otrzymuj¹c niekiedy wyniki dodatnie. Przegl¹d pimiennictwa wskazuje, ¿e analogiczny
[3], ale w innym orodku by³ on nieco krótszy [2].
wzrost  zwi¹zany z profilaktyk¹ AIDS wród personelu
Narastanie czêstoci uczulenia ilustruj¹ dane z dwóch medycznego  w innych krajach nast¹pi³ wczeniej [4].
poradni w Warszawie: dermatologicznej i laryngologicznej. W USA po roku 1985 wydatki na zakup rêkawic chirurW latach 1986-87 w pierwszej z nich obserwowano 149 pra- gicznych w ci¹gu 5 lat wzros³y dwukrotnie.
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Tabela I. Nadwra¿liwoæ na dwusiarczek czterometylotiuramu
(TMTD) i dwumerkaptobenzotiazol (2MBT) wród pracowników s³u¿by zdrowia testowanych kontaktowo w poszczególnych latach
Lekarze

Lekarze dentyci

n TMTD MBT

1986
1987
1994
1995
1996
1997
1998
Ogó³em

n TMTD MBT

Pielêgniarki
n TMTD MBT

8
12
22
25
20
19
28

0
0
3
3
3
4
1

0
0
0
1
1
2
0

7
8
20
19
15
12
8

0
0
3
1
3
1
1

0
0
0
1
1
0
1

74
40
73
72
54
62
58

0
0
3
8
8
5
4

0
0
0
3
1
3
2

134

14

4

89

9

3

433

28

9

W stosunku do wiêkszoci innych uczulaj¹cych przedmiotów alergia na rêkawice chirurgiczne odznacza siê istotn¹ osobliwoci¹. Powoduje ona mianowicie zarówno alergiê opónion¹ (kontaktow¹) wywo³an¹ przez zwi¹zki drobnocz¹steczkowe, g³ównie przez przyspieszacze wulkanizacji,
jak i alergiê natychmiastow¹ bêd¹c¹ wynikiem nadwra¿liwoci na lateks. U czêci chorych oba te mechanizmy
wspó³istniej¹. Uczulenie na przyspieszacze wulkanizacji
by³o opisane du¿o wczeniej, ale uczuleniu na lateks powiêca siê ostatnio znacznie wiêcej uwagi.
Alergia opóniona na przyspieszacze wulkanizacji
Istnieje wiele (kilkadziesi¹t) przyspieszaczy wulkanizacji. Ogromna wiêkszoæ z nich by³a znana ju¿ w latach
szeædziesi¹tych XX wieku. Wszystkie wywo³uj¹ tylko
jedno schorzenie - wyprysk. Zwi¹zki te, pod wzglêdem
budowy chemicznej, daj¹ siê podzieliæ na piêæ grup: tiuramy, merkaptobenzotiazole, guanidyny, dwutiokarbaminiany
i aminy. Inne uczulaj¹ce kontaktowo sk³adowe gumy - antyutleniacze (zwi¹zki przeciwstarzeniowe) - w rêkawicach
chirurgicznych nie wystêpuj¹. W sk³ad ka¿dej wymienionej powy¿ej grup wchodzi wiele przyspieszaczy wulkanizacji, które wykazuj¹ pewne podobieñstwo budowy chemicznej i nieraz daj¹ pomiêdzy sob¹ odczyny krzy¿owe [7].
Sporód tych wszystkich doæ licznych zwi¹zków dwa
uczulaj¹ kontaktowo znacznie czêciej od pozosta³ych. S¹
to dwusiarczek czterometylotiuramu (TMTD) i 2-merkaptobenzotiazol (2-MBT). Dlatego od opracowania pierwszego naukowo uzasadnionego zestawu alergenów kontaktowych w 1969 roku [5] do chwili obecnej zawsze
wchodz¹ w jego sk³ad. Ostatnio istniej¹ 3 podstawowe
zestawy: europejski, pó³nocno-amerykañski i japoñski,
w których oba omawiane zwi¹zki s¹ ich istotnymi sk³adowymi. Do niektórych zestawów w³¹czano te¿ niekiedy
i inne przyspieszacze, co dla diagnostyki alergii na rêkawice chirurgiczne ma o wiele mniejsze znaczenie.
W pierwszych badaniach dotycz¹cych czêstoci uczuleñ na dwusiarczek czterometylotiuramu i na 2-merkap-

tobenzotiazol otrzymywano identyczne wyniki (w obu wypadkach dodatnie próby p³atkowe obserwowano u prawie 6% ogó³u chorych na wyprysk. By³y to dane International Research Group on Contact Dermatitis
(IRGCD) - [5].
W latach 80. w krajach rozwiniêtych spostrze¿ono,
¿e TMTD alergizuje wiêcej chorych ni¿ 2-MBT i ró¿nica ta utrzyma³a siê w latach 90. (dane m. in. Information Network of Departments of Dermatology - IVDK
- [6]). W Polsce zjawisko to wyst¹pi³o póniej i choæ
zaznaczy³o siê ju¿ w roku 1987, to w pe³ni ujawni³o siê
dopiero po roku 1894 [4]. Wyniki te ilustruje rycina 1.
Jednym z licznych czynników t³umacz¹cych omawiane
zjawisko jest fakt, ¿e do produkcji rêkawic gumowych
u¿ywany jest g³ównie dwusiarczek czterometylotiuramu.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e i 2-MBT w tych rêkawicach te¿ mo¿e siê doæ czêsto znajdowaæ [4].
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Ryc.1 Czêstoæ alergii na TMTD i 2-MBT u ogó³u chorych na
wyprysk

Niekiedy (rzadko) pracownicy s³u¿by zdrowia uczulaj¹ siê na oba omawiane zwi¹zki zanim za³o¿¹ rêkawice
gumowe. Zachodzi to dziêki skrytym ród³om alergenu
oraz w nastêpstwie odczynów krzy¿owych. Pierwsze zjawisko obserwuje siê znacznie czêciej. Dwusiarczek czterometylotiuramu jest bowiem istotnym sk³adnikiem niektórych pestycydów, w tym doæ szeroko u¿ywanych w
Polsce. Najbardziej popularne krajowe wyroby nosz¹ nazwy Sadoplon wzglêdnie Zaprawa nasienna. Merkaptobenzotiazol ma tak¿e kilka skrytych róde³, ale chorzy siê z nimi stosunkowo rzadziej stykaj¹. 2-MBT niekiedy znajduje siê w olejach przemys³owych, odczynnikach fotograficznych, p³ynach przeciwkorozyjnych i niektórych poliuretanach. Z wyj¹tkiem olejów przemys³owych uczulenie na 2-MBT obecny w pozosta³ych skrytych ród³ach by³o w Polsce opisane, ale wy³¹cznie
u pojedynczych osób [7]. Sporód odczynów krzy¿owych
praktyczne znaczenie maj¹ tylko zachodz¹ce pomiêdzy
dwusiarczkiem czetrometylotiuramu (TMTD) a lekiem odwykowym Anticol (Polfa)  dwusiarczkiem czteroetylotiuramu (TETD) [4]. W ostatnim dziesiêcioleciu nie
opublikowano ¿adnych nowych istotnych obserwacji o a-
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lergizuj¹cych w³aciwociach obu powy¿ej omówionych
przyspieszaczy wulkanizacji, co jednak nie zmniejsza ich
du¿ego aktualnego znaczenia w codziennej praktyce lekarskiej.
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protein contact dermatitis. Klinicznie przypomina ona
wyprysk, ale uczulenie ma charakter natychmiastowy.
RAST jest zazwyczaj dodatni, natomiast ogólny poziom
IgE - prawid³owy lub tylko nieznacznie wzmo¿ony [7].
Niektórzy autorzy (w tym w takich ciesz¹cych siê presti¿em orodkach jak Mayo Clinic - [12]) rozpoznaj¹ tak¿e
Alergia natychmiastowa na lateks
niekiedy zwyk³y wyprysk kontaktowy, który zdaniem inPrzez wiele lat alergia na obecny w rêkawicach chi- nych lekarzy ma byæ szczególnie czêsty u fryzjerów prarurgicznych lateks uchodzi³a uwadze lekarzy. T³umaczy siê cuj¹cych w rêkawicach gumowych [13]. Ta ostatnia klito m.in. faktem, ¿e g³ówne wywo³ywane przez tê substan- niczna postaæ alergii kontaktowej na lateks wymaga jedcjê schorzenie - pokrzywka kontaktowa (contact urtica- nak dalszych badañ. Nieraz nie stwierdza siê ¿adnych
ria) - d³ugo uwa¿ano za wyj¹tkowo rzadkie zjawisko [7]. zmian obiektywnych, lecz chorzy z dodatnimi próbami
W³anie w du¿ym stopniu dziêki nadwra¿liwoci na lateks punktowymi odczuwaj¹ wi¹d po na³o¿eniu rêkawic lajednostkê tê zaliczono do czêstych chorób skóry [8].
teksowych [2].
Naturalny lateks (NRL - natural rubber latex) - g³ówZmiany czêsto wykraczaj¹ poza miejsce dotyku skóry
nie produkt polimeryzacji cz¹steczek izoprenu - jest sub- przez rêkawice chirurgiczne. Nierzadko dochodzi do uogólstancj¹ wytwarzan¹ przez ponad 200 rolin, ale dla celów nionego wysiewu b¹bli (urticaria generalisata) [14].
przemys³owych wykorzystuje siê prawie wy³¹cznie proCzasami powstaje trudnoæ w zakwalifikowaniu tych
dukt pochodz¹cy z kory (znacznie rzadziej z lici) Havea wykwitów do okrelonej odmiany pokrzywki, np. wówbrasiliensis rosn¹cej w warunkach naturalnych w rod- czas, kiedy po d³ugim bezobjawowym noszeniu rêkawic
kowej i po³udniowej Ameryce. Ostatnio jednak plantacje póniej powstaj¹ na twarzy b¹ble, którym towarzyszy os³atego drzewa dominuj¹ w Azji po³udniowo-wschodniej. Jest bienie [14]. Wzglêdnie czêsto z pokrzywk¹ kontaktow¹
to mlekopodobna emulsja zawieraj¹ca m. in. oko³o 2% wspó³istnieje napadowe kichanie [2] objawy kataralne [4]
bia³ek, które u ludzi indukuj¹ alergiê natychmiastow¹. i/lub objawy zapalenia spojówek [3]. Rzadziej stwierdza
Poniewa¿ warunki klimatyczne ró¿ni¹ siê w poszczegól- siê astmê [14] i spadek wartoci FEV1 i FVC ju¿ w 10
nych krajach, proteiny obecne w NRL pochodz¹cym z ró¿- minut po na³o¿eniu rêkawic. Wstrz¹sy anafilaktyczne zdanych rejonów nie s¹ identyczne. Ró¿nice te s¹ dodatko- rzaj¹ siê wyj¹tkowo. Dramatyczny przebieg mia³ jednak
wo nasilane odmiennymi sposobami oczyszczania lateksu odczyn anafilaktyczny ze spadkiem cinienia têtniczego
i jego obróbki. Dlatego istniej¹ wyroby gumowe silniej i s³a- krwi u lekarki, która ze wzglêdu na dobro pacjenta nie
biej uczulaj¹ce. Spostrze¿ono nawet sytuacjê, kiedy kon- mog³a przerwaæ wykonywanej operacji [16]. W celu
kretnemu choremu szkodzi³a rêkawiczka na³o¿ona nor- wykrycia aktualnie nie wystêpuj¹cych objawów kataralmalnie, ale by³a przezeñ dobrze tolerowana, o ile j¹ od- nych wywo³anych uczuleniem na lateks ostatnio opracowrócono i skóra pacjenta dotyka³a powierzchni zewnêtrz- wano specjaln¹ metodê prowokacyjn¹ (nasal provocanej. Tak wiêc nawet w ró¿nych warstwach tego samego tion test) [17].
przedmiotu gumowego zawartoæ alergenów mo¿e byæ
odmienna. Przegl¹d pimiennictwa wskazuje, ¿e w próbach
punktowych u osób nadwra¿liwych i w badaniach metod¹ Antygeny lateksu
immunoblastu najbardziej aktywny jest wie¿y lateks, a
Naturalny lateks ma wiele antygenów. Tylko czêæ
zw³aszcza wyodrêbniona wirowaniem jego frakcja luteino- z nich przechodzi do otrzymywanych z niego wyrobów
wa. Dla uzyskania niektórych wyrobów gumowych u¿ywa gumowych, w tym do rêkawic. Badaj¹c reakcje surowic
siê do 200 odczynników. Mo¿e wiêc dojæ do unieczynnie- 26 osób uczulonych na lateks z 77 peptydami pochodz¹nia naturalnych alergenów lub do powstania nowych, nie- cymi z naturalnego lateksu, (o ciê¿arze drobinowym waobecnych w surowcu wyjciowym [9,10].
haj¹cym siê od 10 kDa do 90 kDa) stwierdzono, ¿e IgG2
Rêkawice lateksowe powoduj¹ wyst¹pienie na rêkach rozpoznawa³o najmniejsz¹, a IgG4 - najwiêksz¹ liczbê pepg³ównie dwóch typów zmian skórnych. Znacznie czêst- tydów, co byæ mo¿e ma jakie znaczenie ochronne. Sposza jest pokrzywka kontaktowa. B¹ble powstaj¹ zazwy- strze¿ono, poza tym, ¿e jedne peptydy reaguj¹ tylko z suczaj w 10 do 60 minut po kontakcie z lateksem i w przy- rowicami pracowników s³u¿by zdrowia, a inne - wy³¹czpadkach nieleczonych (o ile alergen zosta³ usuniêty) ustê- nie z surowicami chorych z rozszczepem krêgos³upa. Jedpuj¹ przeciêtnie po godzinie, choæ niekiedy czas ich utrzy- nak wiêkszoæ tych alergenów by³a rozpoznawana przez
mywania siê bywa znacznie d³u¿szy, wzglêdnie krótszy. przeciwcia³a pochodz¹ce od przedstawicieli obu grup [10].
U tych chorych RAST nieraz bywa dodatni. Po d³u¿szym Osobliwoci¹ omawianej nadwra¿liwoci mog³o by wiêc
stykaniu siê z lateksem poszczególne wykwity zlewaj¹ byæ spostrze¿enie, ¿e istniej¹ dwa typy osób uczulonych
siê w wiêksze powierzchnie obrzêkowe, a czasami po- niejednakowo reaguj¹cych na sk³adowe lateksu. Jeden
wstaje obrzêk Quinckego tj. dochodzi do zajêcia tkanki stanowi¹ chorzy na rozszczep krêgos³upa, s¹ to pacjenci
podskórnej [11]. Niekiedy wystêpuje rzadka jednostka - szczególnie czêsto operowani, drug¹  uczuleni pracow-
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nicy s³u¿by zdrowia. Ró¿nice w odmiennej reaktywnoci
przedstawicieli obu grup nie s¹ jasne, jedn¹ z przyczyn
mo¿e byæ niejednakowe nara¿enie na kontakt z poszczególnymi alergenami [10]. Wydaje siê, ¿e pimiennictwo
og³oszone w dwóch ostatnich latach mniej powiêca uwagi
odmiennoci obu typów, ni¿ to czyniono w pracach nieco
wczeniej opublikowanych. Dlatego zagadnienie powy¿sze wymaga dalszych badañ i aktualnie nie mo¿e byæ ostatecznie rozstrzygniête.
Powstaje problem  czym pod wzglêdem antygenowym charakteryzuj¹ siê ludzie uczuleni na rêkawice lateksowe. Zwykle ró¿nice zachodz¹ ju¿ wewn¹trz tej grupy. W Finlandii wyci¹gami najczêciej u¿ywanych w tym
kraju rêkawic chirurgicznych wykonano testy punktowe.
Z ka¿dym rodzajem otrzymano dodatnie próby, co dowodzi, ¿e wszystkie zawiera³y sk³adowe alergizuj¹ce. Jednak na poszczególne wyroby reagowa³a odmienna liczba
badanych. Niektóre uczula³y 100% testowanych, inne tylko 8%. Dowodzi³o to ró¿nic w stê¿eniu, a mo¿e i w iloci
alergenów [18]. Przegl¹d pimiennictwa wskazuje, ¿e
w rêkawicach chirurgicznych g³ównymi antygenami s¹ Hev
b 1 i Hev b 3, natomiast Hev b2 i Hev b 4 ³atwo przylegaj¹
do znajduj¹cych siê w rêkawicach cz¹steczek sproszkowanego krochmalu (wzglêdnie talku) i w nastêpstwie tego
powoduj¹ powstawanie zmian alergicznych w drogach
oddechowych [9]. Jednak liczba alergenów obecnych w
lateksie chirurgicznych rêkawic nie jest ostatecznie ustalona. Nie s¹ te¿ znane wszystkie ich istotne dla praktyki
lekarskiej w³asnoci. Ostatnio okaza³o siê, ¿e Hev b 1 jest
bia³kiem, które najd³u¿ej utrzymuje siê na rêkawicach i najgorzej podlega zmywaniu siê. W tych samych badaniach
wykazano, ¿e alergen Hev b 6,2 zwany prohevein¹ w rêkawicach w ogóle nie wystêpuje [19]. Zreszt¹ pogl¹dy
na ten temat ulegaj¹ niekiedy istotnym zmianom. Stosuj¹c i RAST i ELISA wykryto swoiste IgE przeciw Hev b
1, Hev b 2 Hev b 3, Hev b 4, Hev b 6 i Hev b 7 w surowicach chorych zarówno z grupy SB jak i HCW. W pierwszej z tych grup poziom wszystkich wymienionych immunoglobulin E stwierdzono u wiêkszego odsetka badanych
osób [20].
Obecnoæ krochmalu jest uwa¿ana za istotny czynnik
nie tylko w unoszeniu siê cz¹steczek lateksu w powietrzu, ale tak¿e i w przenikaniu przez skórê. W pudrowanych rêkawicach znajdowano wyranie wiêcej rozpuszczalnego lateksu. Szczególnie du¿e iloci tych cz¹steczek
unosz¹ siê w czasie nak³adania i zdejmowania rêkawic
i bia³ka te nastêpnie osiadaj¹ tak¿e na ubraniach i meblach
tworz¹c rezerwuary alergenu [21]. W Mayo Clinic aeroalergeny lateksu znajdowa³y siê w najwiêkszych ilociach
(od 14 do 208 ng/m3) w pomieszczeniach, w których pracowano z rêkawicami pudrowanymi, a w najmniejszych
(od 0,3 do 1,8 ng/m3), gdzie tych przedmiotów nie by³o.
Cz¹steczki lateksu znajdowa³y siê w powietrzu wy³¹cznie
w jaki czas po tym, gdy rêkawice by³y poruszane [22].

Alergia na lateks  skala problemu
Przegl¹d pimiennictwa wskazuje, ¿e w Europie s¹
ju¿ szpitale, w których a¿ 10,7% personelu jest uczulona
na lateks, choæ w wiêkszoci innych placówek odsetek
nadwra¿liwych pracowników jest znacznie mniejszy [23].
W ramach zapobiegania szerzenia siê omawianej alergii
nale¿y m. in. zaopatrywaæ lekarzy i pielêgniarki w spisy
zastêpuj¹cych gumê produktów wolnych od lateksu, a gdzie
to mo¿liwe tworzyæ w szpitalach i przychodniach rodowiska medyczne wolne od lateksu (latex free medical enviroments) [22].
Jednak guma wystêpuje w wielu przedmiotach nie
zwi¹zanych z medycyn¹. Dotyczy to zw³aszcza cieraj¹cych siê opon samochodowych, co nabiera szczególnego
znaczenia przy du¿ym ruchu ko³owym [24]. Zjawisko
powy¿sze opracowano tak¿e w Polsce [25]. Poza tym
niekiedy uczulaj¹ pacjentów rutynowe badania stomatologiczne i ginekologiczne. Dlatego dodatnie wyniki prób
punktowych z lateksem coraz czêciej stwierdza siê wród
osób nie zwi¹zanych zawodowo z medycyn¹. W Polsce
spostrze¿ono to u chorych skierowanych na testy z alergenami wziewnymi. W £odzi w grupie 434 takich pacjentów u 7% próby punktowe z lateksem by³y dodatnie [23].
Czêæ tych osób le tolerowa³a niektóre wyroby z gumy.
RAST u wszystkich wymienionych badanych by³ ujemny
[26]. Jednak wiadomo, ¿e w RAST wykrywa siê IgE przeciwlateksowe u znacznie mniejszej liczby chorych ni¿
w ELISA [20]. Poza skórnymi reakcjami na lateks du¿y
i ¿ywo omawiany problem stanowi tak zwany zespó³ owocowo-lateksowy latex-fruit syndrome. Polega on na
tym, ¿e wiele alergenów lateksu daje odczyny krzy¿owe
z bia³kami szeregu warzyw i owoców, do których nale¿¹
m. in. banany, awokado, pomidory, kiwi, kasztany jadalne
i ziemniaki [26]. Ostatnio wykrywa siê konkretne alergeny odpowiedzialne za odczyny krzy¿owe pomiêdzy lateksem a poszczególnymi jarzynami i owocami np. stwierdzono je miêdzy Hev b 1 i Sol t 1 - alergenem kartofla
[27]. Zespó³ owocowo-lateksowy wystêpuje naturalnie tak¿e i u pracowników s³u¿by zdrowia. W grupie uczulonych na rêkawice chirurgiczne instrumentariuszek w jednym ze szpitali stwierdzono go u prawie jednej trzeciej
badanych [28]. Jednak w takich wypadkach prawie zawsze pierwotnie uczula guma, a wymienione rolinne produkty spo¿ywcze s¹ wtórnie le znoszone przez osoby
pierwotnie nadwra¿liwe na lateks. W nastêpstwie tego
fruit-latex syndrome najwy¿ej w minimalnym, a prawdopodobnie nawet w ¿adnym stopniu nie wp³ywa na z³e
znoszenie rêkawic chirurgicznych przez pracowników
s³u¿by zdrowia.
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