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W pracy przedstawiono wspó³czesne pogl¹dy na temat
immunochemicznych podstaw reakcji alergicznych na antybiotyki
beta-laktamowe. Ró¿nice w budowie tych antybiotyków stanowi¹
przyczynê obecnoci, lub braku wystêpowania, zjawiska krzy¿owej
nadwra¿liwoci. Omówiono ewolucjê tych zjawisk na przestrzeni
40 lat z uwzglêdnieniem zmian w profilu uczuleñ spowodowanych
wprowadzaniem nowych antybiotyków do u¿ytku oraz przedstawiono ró¿nice w tym zakresie w zale¿noci od populacji, na której
wykonano badania.
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Wprowadzenie
Reakcje alergiczne na antybiotyki beta-laktamowe s¹
najczêciej spotykanymi polekowymi reakcjami alergicznymi. W ich patomechanizmie bior¹ udzia³ zarówno komórkowe, jak i humoralne typy odpowiedzi immunologicznej [1,2]. W ostatnich latach czêstoæ ich wystêpowania
maleje, co zdaniem niektórych autorów, jest spowodowane ulepszeniem procesu wytwarzania leków [3,4]. Jednak¿e u wielu pacjentów wci¹¿ notuje siê alergiczne reakcje polekowe [5,6,7,8].
Antybiotyki beta-laktamowe nale¿¹ do czynników
najczêciej wywo³uj¹cych reakcje alergiczne, które u osób
obci¹¿onych schorzeniami atopowymi przebiegaj¹ bardziej
gwa³townie [9,10,11,12]. Na czele tych leków znajduje
siê penicylina, na któr¹ reaguje uczuleniowo oko³o 5%
populacji. W obrazie klinicznym dominuj¹ odczyny skórne, a najczêstszym z nich jest ostra pokrzywka. Uogólnione reakcje anafilaktyczne wystêpuj¹ rzadko, rednio
od 0,004 do 0,015% zabiegów leczniczych. Szacuje siê,
¿e oko³o 40% z nich ma przebieg ciê¿ki, a 10%  miertelny (1 na 50 tys. iniekcji leku). Rudzki i wsp. podaj¹, ¿e
w Polsce w latach 80. powik³ania po penicylinie stanowi-
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³y oko³o 60% ogó³u zg³oszonych niepo¿¹danych reakcji
polekowych oraz oko³o 38% polekowych wstrz¹sów anafilaktycznych [13]. Nadwra¿liwoæ na penicylinê oraz pozosta³e antybiotyki beta-laktamowe charakteryzuje siê
wielopostaciowoci¹ objawów klinicznych i stanowi przyk³ad modelowej alergii na leki, obejmuj¹c wszystkie cztery typy reakcji wg Gella i Coombsa. Najgroniejsze odczyny natychmiastowe wywo³ane s¹ dzia³aniem przeciwcia³ IgE. Odczyny przyspieszone s¹ mediowane przez
przeciwcia³a IgM. Odczyny typu choroby posurowiczej i
niektóre pokrzywki s¹ wywo³ywane przez kompleksy
immunologiczne i przeciwcia³a IgG. Rzadziej wystêpuj¹
reakcje typu kontaktowego  zapalenia skóry, zespo³y
toczniowe lub zapalenie nerek, które stanowi¹ przyk³ad
nadwra¿liwoci pónej, zale¿nej od reakcji typu IV wg
Gella i Coombsa. Powy¿sze dane przedstawia tabela I
[modyfikacja na podstawie 14].
Obecnie rodzina beta-laktamów obejmuje dwie du¿e
podgrupy: penicyliny i cefalosporyny oraz cztery mniejsze: monobaktamy, karbapenemy, oksacefemy i klawamy. Klawamy, maj¹ce swojego przedstawiciela pod postaci¹ kwasu klawulanowego zosta³y w³¹czone do tego
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Tabela I. Przyk³ady reakcji immunologicznych wywo³ywanych przez antybiotyki beta-laktamowe
Objawy kliniczne

Typ reakcji wg Gella i Coombsa
i czas pojawienia siê

Rodzaj odpowiedzi immunologicznej

wstrz¹s anafilaktyczny
pokrzywka
obrzêk naczyniowy
astma oskrzelowa

I
(do 30 min.)

IgE
rzadko IgG

rumieñ popenicylinowy
anemia hemolityczna

II
(póniej ni¿ po 50 min., a z regu³y
po 3 dniach)

IgG, IgM

gor¹czka polekowa

III, IV (3-5 dni)

kompleksy immunologiczne

choroba posurowicza
niektóre pokrzywki

III
(3-10 dni)

IgG, IgM,
kompleksy immunologiczne

zapalenie nerek
zespó³ toczniowy
kontaktowe zapalenie skóry
uszkodzenie uk³adu krwiotwórczego

IV
(póniej ni¿ po 7 dniach)

Limfocyty CD4

podzia³u, aczkolwiek zwi¹zek ten nie ma w³aciwoci antybiotyku, a jedynie blokera beta-laktamazy. Struktury tych
zwi¹zków zosta³y przedstawione na ryc. 1.
Badania wykonane na pocz¹tku lat 60. wykaza³y, ¿e
penicylina benzylowa jest silnie immunogenna, a wiêkszoæ syntezowanych przeciwcia³ przeciwko temu lekowi jest skierowana przeciwko strukturze uformowanej przez
reakcjê grupy karbonylowej piercienia beta-laktamowego
i grupy aminowej lizyny wystêpuj¹cej w proteinach

'

Ryc. 1. Struktura chemiczna beta-laktamów

[15,16,17]. To ugrupowanie znane jako benzyl penicilloyl nazwano wiêksz¹ determinant¹. Pocz¹tkowo s¹dzono, ¿e ta wiêksza determinanta, zawieraj¹ca dwa piercienie (A i B na ryc.1) jest najwa¿niejsz¹ struktur¹ alergenow¹, za rola ³añcucha bocznego (R na ryc.1) jest
znikoma [15,18]. To przypuszczenie zaowocowa³o ogólnie przyjêtym wnioskiem, ¿e wszystkie penicyliny daj¹ nadwra¿liwoæ krzy¿ow¹, a pacjent uczulony na jedn¹ z penicylin powinien reagowaæ na pozosta³e [19,20,21,22].
U pewnych pacjentów rzeczywicie takie reakcje krzy¿owe maj¹ miejsce, lecz sytuacja wydaje siê byæ bardziej
skomplikowana z powodu sukcesywnego wprowadzania
do u¿ytku nowych antybiotyków beta-laktamowych.
Opublikowano szereg prac dotycz¹cych krzy¿owej
nadwra¿liwoci na rozmaite grupy antybiotyków beta-laktamowych na przyk³ad: penicyliny i cefalosporyny
[23,24,25,26], penicyliny i karbapenemy [27,28], cefalosporyny i monobaktamy [29], jednak¿e kolejne badania
wykaza³y, ¿e niektórzy pacjenci wykazuj¹ izolowan¹ nadwra¿liwoæ na niektóre penicyliny [5,6,30,31,32,33,34] lub
inne antybiotyki beta-laktamowe [22,30,35,36]. Spektrum
alergizacji zale¿y tu czêciowo od indywidualnej odpowiedzi
pacjenta, a tak¿e jest zale¿ne od struktury antybiotyków
beta-laktamowych w ró¿nych grupach. W takiej sytuacji
nale¿y bli¿ej przyjrzeæ siê immunochemii tych antybiotyków.
Budowa antybiotyków beta-laktamowych
W³aciwym punktem do dalszych rozwa¿añ powinna
byæ bardziej wnikliwa analiza porównawcza struktury tych
zwi¹zków. Z definicji budowy wynika, ¿e wszystkie antybiotyki beta-laktamowe zawieraj¹ w swojej budowie charakterystyczny czterok¹tny piercieñ beta-laktamowy
(piercieñ A na ryc.1), który, z wyj¹tkiem monobaktamów przylega do s¹siedniego piêcio- lub szeciok¹tnego
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piercienia (piercieñ B na ryc.1). Te grupy leków, z wyj¹tkiem klawamów, zawieraj¹ ³añcuch boczny po³¹czony
z piercieniem beta-laktamowym w pozycji C6 lub C7
w przypadku cefalosporyn i oksacefemów. Ponadto cefalosporyny, karbapenemy i oksacefemy posiadaj¹ drugi
³añcuch boczny po³¹czony z piercieniem B. Centrum dla
poszczególnych antybiotyków uformowane przez przez
piercieñ A (dla monobaktamów) lub przez piercienie A
i B (dla pozosta³ych grup leków) jest elementem decyduj¹cym o przypisaniu konkretnego antybiotyku do okrelonej grupy antybiotyków. Jednak¿e, pomimo zasadniczych
ró¿nic w tym zakresie, antybiotyki beta-laktamowe posiadaj¹ ³añcuchy boczne, których struktura mo¿e byæ bardzo podobna lub identyczna dla przedstawicieli rozmaitych
grup antybiotyków.
Immuno- i alergogennoæ antybiotyków beta-laktamowych
Antybiotyki beta-laktamowe, tak jak wiêkszoæ leków,
posiadaj¹ zbyt ma³¹ cz¹steczkê, aby zainicjowaæ odpowied immunologiczn¹, chocia¿ ogólnie wiadomo, ¿e leki
te jednak wykazuj¹ taki potencja³. Pionierskie prace Landsteinera i Jacoba oraz Eisena i wsp. zasugerowaly wyt³umaczenie tego paradoksalnego zjawiska [37,38]. Wyniki
tych badañ zaowocowa³y teori¹ haptenow¹, wedle której
przyjmuje siê, ¿e zwi¹zek ma³ocz¹steczkowy, kowalentnie zwi¹zany z bia³kiem, mo¿e byæ zaprezentowany uk³adowi immunologicznemu jako hapten. Wszystkie antybiotyki posiadaj¹ tê zdolnoæ poprzez mo¿liwoæ reakcji piercienia beta-laktamowego z grupami aminowymi bia³ek, jednak¿e daj¹ siê zauwa¿yæ ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi grupami. Pocz¹tkowo wykonane badania wykaza³y, ¿e
penicyliny w trakcie reakcji wi¹zania z bia³kami tworz¹ grupê peniciloylow¹ uznawan¹ za determinantê wiêksz¹
[15,16,17]. Kolejne badania wykaza³y, ¿e oprócz tej determinanty istniej¹ inne tzw. mniejsze, których znaczenie
mo¿e byæ bardziej istotne ni¿ determinanty wiêkszej. Alergogennoæ penicylin jest wysoka, co zaobserwowano wkrótce po wprowadzeniu tych leków do u¿ytku [39].
Cefalosporyny tak¿e reaguj¹ z bia³kami poprzez wi¹zanie z piercieniem beta-laktamowym tworz¹c immunogenne koniugaty, jednak¿e, w odró¿nieniu od penicylin,
determinanta cefalosporylowa jest prawdopodobnie
tworzona przejciowo, a nastêpnie degradowana do struktur
prostszych. Dlatego uwa¿a siê, ¿e immunochemia cefalosporyn jest bardziej skomplikowana ni¿ penicylin.
Aztreonam - przedstawiciel monobaktamów równie¿
wi¹¿e siê z bia³kowymi grupami aminowymi tworz¹c immunogenne koniugaty [40]. Edwards i wsp. badali immunogennoæ eksperymentalnego karbapenemu (MM 22383)
wykazuj¹c, ¿e uczula on kontaktowo winki morskie i reaguje z grupami aminowymi bia³ek tworz¹c immunogenne
koniugaty wywo³uj¹ce produkcjê swoistych przeciwcia³
u królików [41]. Pozosta³e beta-laktamy s¹ równie¿ w tym
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wzglêdzie bardzo interesuj¹ce, a wyniki analogicznych
badañ sugeruj¹, ¿e nie zawsze w ich przypadku mo¿na
esktrapolowaæ dane otrzymane w badaniach dotycz¹cych
penicylin. Kwas klawulanowy stosowany jako inhibitor
beta-laktamazy by³ równie¿ badany pod k¹tem w³aciwoci immuno- i alergogennych. Pomimo, ¿e zwi¹zek ten
reaguje z grupami aminowymi bia³ek, jego koniugaty nie
s¹ immunogenne dla winek morskich [41]. Te niezwyk³e
w³aciwoci s¹ najprawdopodobniej spowodowane skomplikowanymi przemianami biochemicznymi zwi¹zku, które powoduj¹ obecnoæ wielu ma³ych haptenów wi¹zanych
przez bia³ka, przez co nie nale¿y oczekiwaæ by by³ silnym
immunogenem. Nisk¹ immunogennoæ i alergogennoæ tej
substancji potwierdza równie¿ praktyka kliniczna, albowiem do tej pory wykazano tylko jeden przypadek reakcji
uczuleniowej po podaniu tego leku [42]. Podobne w³aciwoci charakteryzuj¹ moksalaktam  zwi¹zek z grupy
oksacefemów. Równie¿ wi¹¿e siê on z bia³kami, jednak¿e jego koniugaty nie s¹ immuno- ani alergogenne [43].
Powody tych w³aciwoci s¹ nieznane, choæ byæ mo¿e s¹
takie same, jak w przypadku klawamów.
Badania na specyficznoci¹ odpowiedzi immunologicznej indukowanej przez antybiotyki beta-laktamowe
Penicyliny
Jak wspomniano wczeniej, wyniki pierwszych prac
sugerowa³y, ¿e struktura benzyl penicyloylowa stanowi
istotn¹ determinantê. Ustalenie jej struktury uznawanej
za determinantê wiêksz¹ spowodowa³o opracowanie
i wprowadzenie do testów skórnych reagentu o nazwie
benzyl penicilloyl polylysine (PPL), celem identyfikacji IgE-zale¿nej alergizacji badanych pacjentów [44].
Jednak¿e nie wszystkie reakcje alergiczne mo¿na by³o wykryæ stosuj¹c PPL i wkrótce zaczêto stosowaæ w diagnostyce mieszaninê mniejszych determinant (MDM), zawieraj¹c¹ penicylinê benzylow¹, wraz z produktami jej
rozpadu [45].
Dopiero w latach 80. zaczêto stosowaæ metodê RAST
(Radioallergosorbent test) do oceny stê¿eñ alergenowo
swoistych przeciwcia³ IgE w surowicy, skierowanych
przeciwko determinantom mniejszym [46,47]. W 1990
roku Harle i Baldo zastosowali badanie radioimmunologiczne, w którym na fazie sta³ej ufiksowano ampicylinê,
amoksycylinê i tikarcylinê, wraz z technik¹ inhibicji wi¹zania IgE do fazy sta³ej przez wprowadzenie do badanych próbek surowic odpowiednich haptenów, celem cis³ego okrelenia struktur wi¹¿¹cych IgE [48]. W badaniach tych wykazano, ¿e zarówno ³añcuch boczny, jak i
piercienie beta-laktamowy i tiazolidynowy s¹ wa¿nymi
determinantami alergenowymi penicylin. Juhlin i Wide stosuj¹c technikê RAST z wykorzystaniem struktur benzyli fenoksy metyl- penicyloylowych (otrzymanych z penicyliny G i penicyliny V) donieli, ¿e niektóre z badanych
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surowic by³y pozytywne tylko w jednym z badañ, co mog³o sugerowaæ, ¿e w niektórych z badanych przypadków
mo¿na wykazaæ pewn¹ swoistoæ zale¿n¹ od specyficznoci ³añcucha bocznego [49]. Równie¿ badania Shibaty
i wsp. z zastosowaniem techniki testów skórnych wykaza³y pewn¹ selektywnoæ odpowiedzi na penicylinê G i metycylinê [50].
Warto równie¿ przytoczyæ wyniki innych badañ eksperymentalnych, które wykazywa³y specyficznoæ odpowiedzi immunologicznej zale¿nej od struktury ³añcucha
bocznego. Atsumi opisa³ obecnoæ piêciu ró¿nych populacji IgE rozpoznaj¹cych czêci ³ancucha bocznego i koniugatów penicyloylowych. Jednoczenie przeciwcia³a
przeciwko ³añcuchom bocznym cechowa³y siê wysok¹
specyficznoci¹ w odniesieniu do pozosta³ych, które rozpoznaj¹ ka¿d¹ z penicylin [51]. W badaniach Nashidy,
a tak¿e Munro i wsp. wykazano, ¿e przeciwcia³a przeciwko ugrupowaniu benzyl penicyloylowemu s³abo rozpoznaj¹ inne penicyliny, które ró¿ni¹ siê w swojej budowie w zakresie ³añcucha bocznego [52,53]. Blanca i wsp.
u 64 osób, u których potwierdzono w testach skórnych
podawan¹ w wywiadzie alergi¹ na penicyliny, pewien ich
odsetek wykaza³ selektywn¹ odpowied na amoksycylinê [54]. Kolejne badania tych autorów opublikowane
w ostatnim czasie wskaza³y na dalsz¹ komplikacjê problemu selektywnoci odpowiedzi immunologicznej wród
osób z alergi¹ penicylinow¹. Uzyskane wyniki sugeruj¹
istnienie zale¿noci pomiêdzy specyfik¹ reaktywnoci immunologicznej na ró¿ne determinanty a kliniczn¹ manifestacj¹ objawów alergicznych. Wed³ug danych przedstawionych przez tych autorów manifestacja kliniczna uczulenia pod postaci¹ pokrzywki jest na ogó³ zwi¹zana z pozytywnymi wynikami testów skórnych na determinanty
wiêksze, podczas gdy uzyskanie pozytywnych wyników
testów skórnych na ampicylinê, amoksycylinê oraz determinanty mniejsze penicyliny jest charakterystyczna dla
chorych reaguj¹cych wstrz¹sem anafilaktycznym po przyjêciu leku [55].
Z kolei badania Silviu-Dana i wsp. wykaza³y, ¿e 15%
osób z alergi¹ penicylinow¹ reaguje selektywnie na ampicylinê [56]. Specyficzna odpowied na te dwa antybiotyki aminopenicylinowe prawdopodobnie zale¿y od struktury ³añcucha bocznego. Kluczow¹ struktur¹ wystêpuj¹c¹
w obu tych antybiotykach jest grupa alfa-aminowa w ³añcuchu bocznym, natomiast reszta ³añcucha bocznego tych
leków jest prawie identyczna i nie ró¿ni siê od innych penicylin. Opublikowane ostatnio badania dotycz¹ce populacji w³oskiej wykaza³y podobne prawid³owoci. Do badañ tych w³¹czono chorych, u których reakcje alergiczne
pojawi³y siê po przyjêciu ampicyliny lub innych aminopenicylin o identycznym ³añcuchu bocznym. Wyniki testów
skórnych poparte badaniami na obecnoæ swoistych IgE
wykaza³y, ¿e u 35 sporód 48 przebadanych osób stwierdza³o siê pozytywne wyniki na penicylinê, a w pozosta³ych 10 osób  zarówno na ampicylinê, jak i na amoksy-

cylinê, z jednoczesnymi negatywnymi wynikami na penicylinê. Jedynie 3 osoby sporód ca³ej badanej grupy reagowa³y wy³¹cznie na ampicylinê [57]. Badania te wykaza³y zatem, ¿e oceniana grupa cechowa³a siê obecnoci¹
przeciwcia³ o wysokim stopniu krzy¿owej reaktywnoci,
a specyficzna odpowied na ampicylinê jest zjawiskiem
wystêpuj¹cym rzadko. Kolejne badania Romano i wsp.
potwierdzi³y dominuj¹c¹ rolê ampicyliny w indukowaniu
reakcji alergicznych w populacji w³oskiej i wykaza³y obecnoæ selektywnej odpowiedzi na amoksycylinê i ampicylinê jedynie u 3% badanych osób [58].
Postulowana zatem przez Blanca i wsp. istotna rola
³añcucha bocznego w mediowaniu reakcji alergicznych
na amoksycylinê u znacznego odsetka chorych wydaje
siê byæ niepewna, tym bardziej, ¿e u chorych z dobr¹ tolerancj¹ penicyliny, ale reaguj¹cych na amoksycylinê dobrze tolerowany jest te¿ cefadroksil  cefalosporyna o
identycznym ³añcuchu bocznym [54,59,60]. Jedynym
wyt³umaczeniem tego zjawiska mo¿e byæ istotna rola innego elementu strukturalnego typowego dla penicylin, który
z kolei nie wystêpuje w cefalosporynach.
Wyniki tych badañ w jasny sposób dokumentuj¹, ¿e
pomimo ma³ej masy cz¹steczkowej, leki te prezentuj¹ kilka determinant alergenowych, a zdolnoæ do reagowania
organizmu na inne antybiotyki penicylinowe zale¿y od specyficznoci odpowiedzi immunologicznej oraz rodzaju stosowanego leku. W przypadku materia³u zebranego przez
Blanca i wsp. [54] znajduje to pe³ne potwierdzenie.
W Hiszpanii 50% zlecanych antybiotyków stanowi amoksycylina, st¹d nic dziwnego, ¿e jest ona czêst¹ przyczyn¹
alergizacji pacjentów z zachowaniem cech swoistoci.
Podobne zjawisko obserwowali wczeniej Juhlin i Wide
u¿ywaj¹c metody RAST. Wykazali oni zwiêkszenie siê
odsetka osób dodatnich na penicylinê V w latach 1974 do
1978 w porównaniu z latami 1967 do 1971. Autorzy ci
sugerowali, ¿e takie rezultaty zale¿¹ od zwiêkszonego zu¿ycia penicyliny V od 1971 roku [49]. Jednak¿e cytowane wy¿ej badania, przeprowadzone na populacji w³oskiej
wskazuj¹, ¿e u wielu chorych wci¹¿ nale¿y siê liczyæ
z obecnoci¹ przeciwcia³ IgE zdolnych do rozpoznawania zarówno penicyliny, jak i aminopenicylin, a zjawiska
selektywnej odpowiedzi immunologicznej s¹ zjawiskiem
marginalnym.
Cefalosporyny
Mo¿na przytoczyæ wyniki wielu prac dokumentuj¹cych specyfikê odpowiedzi immunologicznej, ukierunkowanej zarówno na ³añcuch boczny, jak i j¹dro cefemowe
cefalosporyn. Pierwsze badania w tym zakresie by³y obci¹¿one niedogodnoci¹ pod postaci¹ domieszki penicyliny. Z biegiem czasu pojawi³o siê szereg doniesieñ dokumentuj¹cych selektywn¹ alergizacjê na cefalosporyny,
z prawid³ow¹ tolerancj¹ penicylin [35,61,62]. Badania wykonane w drugiej po³owie lat 60. i na pocz¹tku lat 70.
sugerowa³y, ¿e ³añcuch boczny w pozycji C7 odgrywa
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zasadnicz¹ rolê w determinowaniu specyficznoci odpowiedzi immunologicznej [23,50,63,64,65,66,]. Na przyk³ad,
surowica przeciwko cefazolinie s³abo reagowa³a z cefalotyn¹ i cefalorydyn¹, podczas, gdy surowica dobrze reaguj¹ca na który z dwóch ostatnich leków, wykazywa³a
dobre powinowactwo krzy¿owe [26,63,65,66,67]. Wyjanienie tej sytuacji mo¿na znaleæ w ró¿nicach budowy
³añcucha bocznego. Cefatoltyna i cefalorydyna maj¹ ten
sam ³añcuch boczny, znacznie ró¿ni¹cy siê od ³añcucha
bocznego cefazoliny. W 1990 roku Nagakura i wsp. opisali obecnoæ zarówno przeciwcia³ przeciwko ³añcuchom
bocznym, jak i zdegradowanemu piercieniowi cefemowemu i regionowi wi¹zania cefem - bia³ko [68]. Najnowsze badania nad krzy¿ow¹ nadwra¿liwoci¹ na cefalosporyny u chorych nadwra¿liwych na penicyliny, przeprowadzone na reprezentatywnych grupach osób, wykaza³y
prawid³ow¹ tolerancjê cafalosporyn takich jak cefazolina, cefuroksym i ceftriakson [69].
Nieco inaczej przedstawia siê jednak kwestia krzy¿owej nadwra¿liwoci u chorych uczulonych na cefalosporyny. W publikowanych ostatnio badaniach Romano i wsp.
wykazali, ¿e wród chorych, u których dosz³o do reakcji
alergicznych po przyjêciu ró¿nych cefalosporyn takich jak:
ceftriakson, cefotaksym, ceftazydym i cefuroksym, tylko
u 13% z nich mo¿na wykazaæ nadwra¿liwoæ na determinanty penicylinowe, a pozosta³ych chorych mo¿na
przedstawiæ jako grupê wysoce heterogenn¹. Niespe³na
60% z nich reaguje selektywnie na jedn¹ z cefalosporyn,
podczas, gdy pozosta³e 40% cechuje siê reaktywnoci¹
na wiêkszoæ z wymienionych cefalosporyn [70].
Dane te jednoznacznie wskazuj¹ na znaczne zró¿nicowanie powinowactwa syntezowanego IgE u poszczególnych pacjentów. Badania te s¹ jednak obci¹¿one pewnymi niedostatkami metod, których u¿yto do diagnozowa-
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nia stanu uczulenia: testach skórnych oraz oznaczeñ swoistego IgE. Wydaje siê, ¿e wyniki tych badañ s¹ niedoszacowane, albowiem w przypadku cefalosporyn wartoæ diagnostyczna zastosowanych metod do dzi nie zosta³a dostatecznie wiarygodnie dowiedziona. W³aciwe by³oby
poparcie koñcowych wniosków poprzez wykonanie prób
prowokacyjnych, które jednoznacznie przes¹dzaj¹ o stanie immunologicznym pacjenta. A zatem nale¿a³oby liczyæ
siê z mo¿liwoci¹ wiêkszego odsetka krzy¿owej nadwra¿liwoci na badane leki, choæ i tak przedstawione wyniki
wskazuj¹ na istnienie tych tendencji.
Inne rzadziej wystêpuj¹ce reakcje krzy¿owe
W odniesieniu do monobaktamów wiele prac wykaza³o nisk¹ immunogennoæ i reaktywnoæ krzy¿ow¹ aztreonamu, któr¹, je¿eli wyst¹pi, mo¿na odnosiæ do ³añcucha bocznego [34,40,71,72,73,74,75]. Jednak¿e wyniki
badañ Candarso i wsp. zaprzeczy³y wy¿ej wymienionej
regule [36].
Saxon i wsp. [20] przebadali osoby z alergi¹ na penicyliny, stosuj¹c w testach skórnych du¿e i ma³e determinanty penicyliny benzylowej oraz analogiczne determinanty imipenemu. Dwadziecia osób wykaza³o dodatnie testy skórne, z czego 10 osób na reagenty penicylinowe,
9 osób na reagenty penicylinowe i imipenowe, a jedna osoba wy³¹cznie na imipenowe. Determinanty mniejsze
wykaza³y najwiêksz¹ reaktywnoæ krzy¿ow¹, co przy
bardzo odmiennej strukturze ³añcuchów bocznych badanych leków sk³oni³o badaczy do wniosku, ¿e czêæ j¹drowa obu leków wytwarza szereg podobnych determinant mniejszych w przypadku obu preparatów [20].
Ostatnio publikowane dane wskazuj¹ jednak na du¿o rzadsze wystêpowanie tych reakcji [76].
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