
A gyógyszerallergia vizsgálatáról 
tájékoztató 

Bevezetés: 
A gyógyszereknek gyakran mellékhatásaik is jelentkeznek. Az egyik legismertebb a gyógyszer okozta 
allergiás reakció. 

Gyakran gondolunk erre, ha a gyógyszer alkalmazása során kiütések vagy más panaszok jelentkeznek. 
Szakirodalmi adatok szerint az antibiotikum allergiára gyanúsak 80-90% -ról kiderül, hogy valójában 
nem azok, ha megfelelő vizsgálat is történik. E vizsgálatok gondosan válogatott betegeknél 
biztonságosan és hatékonyan végezhetőek.  

Miért fontos biztosan tudni, hogy a gyógyszer okozott-e allergiát? 
Ha a gyógyszer allergiás reakciót okoz, az gyakran ismételt adás esetén hevesebb és súlyosabb 
panaszokhoz vezet. Nagyon ritkán akár életveszélyes súlyos allergiás sokk (anafylaxia) is felléphet. Az 
esetek nagy részében azonban inkább ugyanazok a bőrtünetek gyakran ugyanazokon a helyeken 
jelentkeznek ismételt adás után.  Még gyakrabban ismételt adáskor panaszok már nem jelentkeznek, 
vagyis nem áll fenn gyógyszerallergia. A gyermekek kb. 10% á-nál gondolnak világszerte valamilyen 
gyógyszerallergiára. Ezen gyermekek gyakran életük végéig nem kapják a gyanúba kevert gyógyszert 
többé. Helyette általában drágább, esetleg súlyosabb mellékhatások kockázatával járó kezelésre 
szorulnak. Mindez növeli a kiadásokat és elősegíti a gyógyszerre nem érzékeny kórokozók 
elterjedését is. 

Hogyan lehet megállapítani, hogy valóban fennáll a gyógyszerallergia? 
Kórházunkban a gyermekosztályon biztonságos körülmények között egy fél napos vizsgálattal 
próbáljuk megállapítani, hogy valóban fennáll-e gyógyszerallergia. A vizsgálat során fél óránként 
provokáljuk a gyermeket a bőrére ajkára kenve, illetve kis dózisban szájon át adva a gyanúba fogott 
gyógyszert. Közben figyeljük, hogy fellépnek-e a korábban tapasztalt tünetek. Ha ezek nem 
jelentkeznek, akkor ezzel kizártuk a feltételezett gyógyszerallergiát. Ez történik a vizsgálatok 90%-
ában. A teszt után szülők gondozók otthon figyelik tovább a gyermeket. Panasz vagy tünet esetén 
telefonon jelentkeznek, szükség esetén vizsgálatra jelentkeznek, tünetről esetleg fényképet 
készítenek. 

Teszt után 1 héttel kontrollvizsgálat keretében az orvossal megbeszélik, a teszt eredményét, melyet 
írásban is megkapnak. Kétséges eredmény esetén a teszt megismételendő, ez igen ritka. 

Milyen veszélye lehet a gyógyszerallergia kivizsgálásának? 
A vizsgálat során felléphet allergiás reakció. Bőrkiütések, viszketés, szem, arc duzzanat, nehezített 
légzés esetleg súlyos anafylaxiás sokk. Akiknél nagy esély van súlyos reakcióra, náluk nem végezzük el 
a vizsgálatot. Az eddigi tapasztalatok szerint enyhe reakció is csak ritkán alakul ki, s az gyorsan 



megszűnik a megfelelő kezelésre. A szükséges gyógyszereket a vizsgálat alatt előkészítjük, a 
vizsgálatot végzők pontos előírás szerint dolgoznak és rendszeresen gyakorolják a súlyos reakciók 
ellátását is. 

Mi okozta a tüneteket, ha kiderül, hogy nem a gyógyszer? 
A bőrkiütéseket, bőrviszketést, pirosságot gyakran a betegség maga okozza. Vírusos betegségeknél ez 
nagyon gyakori. Ha ilyenkor a beteg valamilyen gyógyszert is szedett könnyen gondolhatjuk tévesen, 
hogy a bőrtüneteket gyógyszerallergia okozta. 
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