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Streszczenie

Praca przedstawia obecny stan wiedzy na temat alergii na lateks, 
z uwzględnieniem rysu historycznego, charakterystyki alergenów głów-
nych, grup ryzyka, obrazu klinicznego, dostępnych metod diagnostyki, 
zaleceń dotyczących leczenia i prewencji. Częstość uczulenia na lateks 
w populacji ogólnej kształtuje się w granicach 0,66-18,3%, ogólna czę-
stość anafilaksji na lateks wynosi 0,4%, a w warunkach okołooperacyj-
nych sięga 20%. Najważniejsze grupy ryzyka rozwoju alergii na lateks to 
dzieci z rozszczepem kręgosłupa i przepukliną oponowo-rdzeniową, pra-
cownicy służby zdrowia, głównie z oddziałów zabiegowych oraz dzieci 
z wadami wrodzonymi, poddawane wielokrotnym zabiegom operacyj-
nym lub po urazach rdzenia kręgowego. Uczulenie na lateks może prze-
biegać w postaci trzech zespołów klinicznych – wyprysku kontaktowego 
z podrażnienia, alergicznego wyprysku kontaktowego oraz objawów 
reakcji natychmiastowej. Szczególną formą manifestacji jest zespół latek-
sowo-owocowy, wynikający z reaktywności krzyżowej pomiędzy alerge-
nami lateksu i alergenami pokarmowymi (najczęściej awokado, banana, 
kiwi). Rozpoznanie alergii na lateks opiera się o wywiad, testy skórne, 
badania laboratoryjne polegające na oznaczeniu swoistych IgE dla aler-
genów całego lateksu, swoistych IgE dla rekombinowanych alergenów 
głównych (ImmunoCAP), i swoistych IgE dla epitopów rekombinowa-
nych alergenów głównych (microarray immunoassay, ISAC) oraz próby 
prowokacji swoistej. Leczenie objawowe alergii na lateks nie różni się od 
ogólnie przyjętych metod postępowania w przypadku schorzeń z tą samą 
symptomatologią, wywołaną innymi alergenami. Podejmowane są próby 
zastosowania alergenowej immunoterapii swoistej drogą podjęzykową 
u chorych z objawami alergii na lateks zależnej od IgE. Wdrażanie zasad 
prewencji w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej narażenia na lateks 
ma udokumentowaną skuteczność i stanowi podstawę postępowania.

Słowa kluczowe: alergia na lateks, grupy ryzyka, objawy, diagnostyka, 
prewencja

Summary

Paper presents current knowledge on latex allergy regarding its history, 
characteristics of major allergens, patients at risk, clinical manifestations, 
available diagnostic methods, recommended treatment and prevention 
principles. In general population frequency of latex allergy ranges betwe-
en 0.66-18.3%, latex anaphylaxis morbidity is 0.4%, while in periopera-
tive settings it is up to 20%. Patient groups at risk are mainly children 
with ventricular-peritoneal shunt due to spina bifida, health care workers, 
mainly in operation theatre, children either with congenital malforma-
tions requiring many surgical interventions or those after spinal cord 
injury. Examples of clinical manifestations of latex allergy include irritant 
eczema, allergic contact dermatitis and symptoms of type I immediate re-
action. The latex-fruit syndrome due to cross-reactivity between latex and 
some plant (banana, kiwi, avocado) allergens is a special type of clinical 
manifestation. Diagnostics of latex allergy is based on clinical history, skin 
prick test results, in vitro test with detection of latex specific IgE to whole 
latex, to latex major allergenes (ImmunoCAP) or certain epitopes (ISAC) 
as well as provocation tests. Medical interventions in treatment of clinical 
symptoms of latex allergy do not differ from those applied in the course 
of allergy to other allergens. There are preliminary attempts to introduce 
sublingual immunotherapy into the treatment armamentarium of IgE-
mediated symptoms of latex allergy. Implementation of the principles of 
both primary and secondary latex allergy prevention has been shown to 
be effective and is a method of choice.
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Wykaz skrótów:

sIgE – swoiste IgE
POR – przepuklina oponowo-rdzeniowa
Phl. 12 – jeden z alergenów głównych Phleum pratense 
(tymotka)
PTS – punktowe testy skórne

CRD (component resolved diagnosis) – diagnostyka opar-
ta na komponentach
BAT (basophil activation test) – test aktywacji bazofilów
SLIT (sublingual immunotherapy) – immunoterapia aler-
genowa podjęzykowa
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Uczulenie na lateks – rys historyczny
W 1927 roku G. Stern i A. Grimm przedstawili pierwsze 

opisy reakcji nadwrażliwości na lateks w postaci pokrzywki 
kontaktowej i obrzęku Quinckego [1,2]. W kolejnych latach 
problem alergii związanej z narażeniem na lateks nie budził 
powszechnego zainteresowania, aż do okresu późnych lat 
siedemdziesiątych poprzedniego stulecia, kiedy to pojawiły 
się kolejne opisy jej przypadków [3]. Kilka lat później przy-
padł szczyt występowania uczulenia na lateks w populacji 
europejskiej związany głównie z wzrostem powszechnego 
stosowania rękawiczek lateksowych, uproszczeniem ich 
procesu produkcyjnego oraz wprowadzeniem nowego pro-
duktu – rękawiczek lateksowych pudrowanych, skrobia uży-
ta w nich jako konserwant stanowiła „środek transportu” 
ułatwiający dyfuzję alergenów lateksu przez skórę i drogi 
oddechowe [4]. W Polsce zjawisko alergii na lateks pojawi-
ło się kilka lat później. Pierwszy opis reakcji alergicznej na 
rękawiczki u chirurgów autorstwa E. Rudzkiego pochodzi 
z roku 1992 [5]. W niedługim czasie podobne obserwacje 
dotyczące personelu oddziałów zabiegowych przedstawił 
M.L. Kowalski [6]. Pierwszy opis w piśmiennictwie świa-
towym serii zgonów po ekspozycji na lateks pochodzi 
z początku lat 90. XX wieku [7]. Był to opis piętnastu przy-
padków wywołanych przez kontakt śluzówki jelita grube-
go z lateksowymi mankietami do badań kontrastowych 
dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W związku 
z wzrastającą liczbą zgonów indukowanych reakcją ana-
filaktyczną na lateks oraz narastaniem zjawiska uczulenia 
w populacji ogólnej, w wielu krajach, w tym europejskich, 
wprowadzono programy mające na celu zmniejszenie skali 
tego problemu. Programy opierające się na monitorowaniu 
narażenia na lateks, modyfikacji procesu produkcji ręka-
wiczek lateksowych [8], wprowadzeniu do użytku niepu-
drowanych rękawiczek oraz restrykcyjnym przestrzeganiu 
strategii zapobiegania narażenia są skutecznie realizowane 
w wielu krajach między innymi w Niemczech [9], Wielkiej 
Brytanii [10], Finlandii [11] czy Danii [12]. Jednak w krajach 
rozwijających się, w których nadal powszechnie dostępne 
są produkty lateksowe, a jednocześnie nie przestrzega się 
zasad prewencji wobec alergenów lateksu, częstość wy-
stępowania przypadków alergii, stale wzrasta zwłaszcza 
w warunkach okołooperacyjnych [13].

Epidemiologia
Interpretując dane o częstości uczulenia na lateks 

w populacji ogólnej należy zwrócić uwagę na stosunkowo 
niewielką liczbę prac dotyczących tego zagadnienia oraz 
potencjalne zawyżenie wskaźników tych prac, które były 
prowadzone wśród dawców krwi. Częstość uczulenia 
na lateks w populacji ogólnej kształtuje się w granicach 
0,66-18,3% [14,15]. Częstość anafilaksji wywołanej alergią 
na lateks szacuje się na 0,4% [16]. Częstość anafilaksji na 
lateks w warunkach okołooperacyjnych wynosi 20% i czyn-
nik ten stanowi drugą po lekach zwiotczających przyczynę 
anafilaksji w warunkach zabiegowych. Głównym źródłem 
narażenia na lateks w tym środowisku zarówno dla pacjen-
tów jak i dla personelu medycznego są rękawiczki ochron-
ne [17-19]. Reakcja na lateks zwykle występuje w trakcie 

fazy podtrzymywania znieczulenia, w przeciwieństwie 
anafilaksji wywołanej lekami zwiotczającymi i opiatami, 
które dotyczą się głównie fazy indukcji znieczulenia [19]. 
Nie wykazano zwiększonego ryzyka uczulenia na lateks 
z wielokrotnym znieczuleniem [20]. Zabiegi operacyjne 
w obrębie jamy brzusznej, ginekologiczne, ortopedyczne 
oraz laryngologiczne niosą ze sobą największe ryzyko anafi-
laksji na lateks [17-19]. Opisano również przypadki wystąpie-
nia anafilaksji okołooperacyjnej związanej z narażeniem na 
lateks podczas zabiegów transplantacji narządów [21-23]. 
W pracach retrospektywnych za okres obserwacji do 12 lat, 
anafilaksja na lateks u dzieci stanowiła 20-27% anafilaksji 
okołooperacyjnej [18,24], choć inne opracowania podają 
znacznie niższą częstość [25].

Grupy ryzyka
Pracownicy służby zdrowia

Problem alergii na lateks dotyczy w zależności od badań 
5,9-18,3% pracowników służby zdrowia [26-28]. Wyniki 
badań oceniających częstość alergii na lateks w poszczegól-
nych grupach zawodów medycznych wskazują, że szcze-
gólnie narażeni są pracownicy oddziałów zabiegowych, 
oddziałów intensywnej terapii, laboratoriów, stomatolodzy 
oraz studenci kierunków medycznych [29-31]. Nie wykaza-
no różnicy w częstości uczulenia na lateks w zależności od 
wieku, płci, wykształcenia, wcześniejszego występowania 
wyprysku kontaktowego [27]. Częstość alergicznego nie-
żytu nosa i alergicznego zapalenia spojówek związanych 
z narażeniem na lateks szacowana jest w zakresie od 1,2% 
do 16,3%, natomiast częstość występowania astmy zawo-
dowej wtórnej do ekspozycji na lateks ocenia się na 6,8% 
[32].

Pacjenci z rozszczepem kręgosłupa z towarzyszącą 
przepukliną oponowo-rdzeniową (POR)

W populacji europejskiej alergia na lateks w najwyższym 
odsetku dotyczy dzieci z POR. Obecności sIgE dla alergenów 
lateksu przy braku klinicznych objawów oraz objawowa 
alergia na lateks w tej grupie, wynoszą odpowiednio 55% 
oraz 31% [33,34], ale istnieje duże zróżnicowanie danych 
w obrębie samej Europy [35,36]. Badania przeprowadzo-
ne w Wenezueli i Republice Południowej Afryki wykazują 
znacznie niższy odsetek uczulenia na lateks w grupie dzieci 
z POR, w zakresie 4,3-16,7% co może być uwarunkowane 
czynnikami socjoekonomicznymi (słabsza opieka medycz-
na, w tym mniejsza dostępność do zabiegów operacyjnych 
i sprzętu jednorazowego użytku) [37,38]. Dane amerykań-
skie z 25-letnim okresem obserwacji wykazały podobną 
do europejskiej częstość uczulenia na lateks w tej grupie 
chorych [39]. Istnieją różne hipotezy tłumaczące związek 
pomiędzy POR, a rozwojem alergii na lateks, wśród których 
wiodącą rolę odgrywa narażenie, ale także dodatkowo 
osobnicza predyspozycja genetyczna do wytwarzania sIgE 
dla lateksu w tej grupie chorych [40-42]. U dzieci z POR nie 
wyklucza się także lokalnej syntezy sIgE w obrębie ośrod-
kowego układu nerwowego [43]. Pacjenci, którzy przebyli 
co najmniej cztery zabiegi chirurgiczne mieli wyższą śred-
nią wartość całkowitej IgE i sIgE dla rekombinowanych 
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alergenów głównych lateksu (rHev b 5 i rHev b 6.01), co 
może sugerować, że są one najistotniejszymi alergenami 
w tej grupie ryzyka. Należy jednak dodać, iż wcześniejsze 
badania nie wykazały takiej zależności [40]. Istnieją dane 
wskazujące na dodatkową osobniczą skłonność tych dzieci 
do rozwoju uczulenia na alergeny lateksu obecne w co-
dziennym otoczeniu. Przemawia za tym fakt iż wprowadze-
nie sprzętu jednorazowego wolnego od alergenów lateksu 
u dzieci wcześniej narażonych na lateks nie zapobiega 
wystąpieniu objawów uczulenia i alergii, gdyż nawet 22% 
dzieci z POR wykazuje w okresie 2-letniej obserwacji postę-
pujące uczulenie na lateks, mimo przestrzegania reżimu 
braku ekspozycji medycznej na ten alergen [44]. Natomiast 
u dzieci urodzonych po wprowadzeniu programu zapo-
biegania uczulenia na lateks i operowanych w środowisku 
wolnym od lateksu udało się w sposób znaczący zmniejszyć 
częstość bezobjawowego i objawowego uczulenia na lateks 
odpowiednio z 55% do 5% oraz z 37% do 0,8% w porów-
naniu do „grupy historycznej” [45]. Taka prewencja wydaje 
się również zapobiegać rozwojowi uczulenia na inne aler-
geny oraz rozwojowi chorób alergicznych [45]. Dodatkowo 
istotny także wydaje się rodzaj zabiegu operacyjnego. Do 
zabiegów obarczonych wyższym ryzykiem rozwoju uczule-
nia na lateks u pacjentów z POR należą zabiegi urologiczne 
i ortopedyczne [46]. Również grupą potencjalnego ryzyka 
uczulenia na lateks są dzieci z innymi wadami wrodzo-
nymi, poddawane wielokrotnym zabiegom operacyjnym 
oraz dzieci poniżej piątego roku życia po urazach rdzenia 
kręgowego [20,47]. Wykazano istotny odsetek uczulenia 
na lateks sięgający 17% w grupie dzieci operowanych 
z powodu wad w zakresie układu moczowo-płciowego 
oraz z zarośnięciem przełyku, aczkolwiek objawowe uczu-
lenie obserwowano tylko w tej pierwszej grupie pacjentów 
[20]. Nie obserwuje się związku pomiędzy hemodializą, 
a wzrostem częstości uczulenia na lateks [48]. Inne czyn-
niki, takie jak podwyższone miano całkowitego IgE, atopia 
mogą również zwiększać ryzyko wystąpienia uczulenia na 
lateks [20]. Podobne doniesienia dotyczą osób czynnie na-
rażonych na tytoń [15,49]. Nie stwierdzono odmiennej niż 
w populacji ogólnej częstości alergii na lateks u dorosłych 
i dzieci z mastocytozą [50].

Genetyka
Brown i wsp. wykazali znamienny związek polimorfizmu 

genów kodujących interleukiny – Il-13 i Il-18 z alergią na 
lateks, co według autorów może wiązać się ze szczegól-
ną predyspozycją do wystąpienia choroby w przypadku 
ekspozycji na lateks [51]. Późniejsze pracy tylko częściowo 
potwierdzają występowanie takiej korelacji [52]. Inne ba-
dania pokazały związek występowania uczulenia na lateks 
w grupie pracowników służby zdrowia z określonymi 
haplotypami antygenów zgodności tkankowej DQ8 oraz 
DQ8-DR4 [53].

Określono też, iż nie ma związku pomiędzy uczuleniem 
na lateks typu I, a mutacją genu dla filagryny, stanowiącej 
marker schorzeń atopowych [54]. Prowadzone są badania 
z wykorzystaniem techniki mikromacierzy celem zidentyfi-
kowania genów biorących udział w odpowiedzi alergicznej 
krzyżowej na lateks i owoce tropikalne [55].

Charakterystyka lateksu i jego alergeny
Około dwa tysiące roślin wytwarza lateks, ale ponad 99% 

lateksu stosowanego w produkcji przemysłowej pochodzi 
z Hevea brasiliensis [33]. Lateks naturalny w postaci zawiesi-
ny wodnej zwanej mleczkiem kauczukowym, otrzymuje się 
drogą nacinania kory tego drzewa. Głównym składnikiem 
mleczka kauczukowego jest wielocząsteczkowy węglowo-
dór o budowie łańcuchowej cis – 1, 4 – poliizopren [33]. 
W skład zawiesiny wchodzą również cukry (1,5-4%), żywice 
(1,5-3,5%) i małe ilości związków nieorganicznych [33].

Alergeny lateksu
Immunogenność lateksu zależna jest od zawartych 

w nim białek. Ze względu na swoje pochodzenie roślinne, 
lateks charakteryzuje się występowaniem zarówno alerge-
nów konstytutywnych jak i panalergenów. Ponadto w trak-
cie procesu produkcji generowane są dodatkowe alergeny. 
Pierwszy alergen lateksu, czynnik elongacji gumy, został 
opisany w 1993 r. [56]. Do chwili obecnej Międzynarodowy 
Komitet ds. Nomenklatury Alergenów zaakceptował 14 
alergenów białkowych lateksu (www.allergen.org). Współ-
czesne standardy oceny zawartości białka w wyrobach 
lateksowych opierają się głównie na metodzie Lowry’ego, 
będącej reakcją barwną pomiędzy badanym białkiem, 
a użytym odczynnikiem, proporcjonalną do stężenia ba-
danego białka [33,34]. Inne, nowocześniejsze, określają 
zawartości poszczególnych alergenów metodą ELISA lub 
poprzez testy zahamowania RAST [57]. Charakterystykę 
głównych alergenów lateksu z uwzględnieniem ich znacze-
nia klinicznego zawarto w tabeli I. Uważa się, że poziom 
swoistych IgE dla Hev b 6.01 oraz Hev b 5 jako głównych 
alergenów lateksu ma istotne znaczenie w celu potwierdze-
nia rozpoznania, zwłaszcza w grupie pracowników służby 
zdrowia. Hev b 1 i Hev b 3 są głównymi alergenami uczu-
lającymi u dzieci z POR, a także u pacjentów po przebytych 
wielokrotnych zabiegach operacyjnych [40,58-61]. Hev b 
6.02 oraz Hev b 7 związane są z klinicznie istotną reak-
tywnością krzyżową z owocami [62,64]. Warte zwrócenia 
uwagi są również badania wskazujące na możliwą przyczy-
nę różnicy w alergenach uczulających między pacjentami 
z POR lub po wielokrotnych zabiegach operacyjnych, a gru-
pą pracowników służby zdrowia – stwierdzono różne profi-
le alergenów na wewnętrznych (istotna przewaga Hev b 1 
i Hev b 3) i zewnętrznych (istotna przewaga Hev b 5 i Hev 
b 6) powierzchniach rękawiczki lateksowej. Może to uza-
sadniać związek między lokalizacją alergenu, a sposobem 
nabycia uczulenia w różnych grupach ryzyka [66].

Objawy kliniczne
Alergeny lateksu mogą przenikać do organizmu przez 

skórę, błony śluzowe lub drogą parenteralną. W tych 
dwóch ostatnich przypadkach ryzyko wystąpienia anafi-
laksji jest szczególnie wysokie. Uczulenie na lateks może 
przebiegać w postaci trzech zespołów klinicznych – wypry-
sku kontaktowego z podrażnienia, alergicznego wyprysku 
kontaktowego oraz reakcji natychmiastowej (tab. II).
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Symbol alergenu Nazwa białka Znaczenie kliniczne

Hev b 1
główny alergen lateksu czynnik elongacji lateksu główny alergen u pacjentów z POR (54-100%) oraz 

u pracowników służby zdrowia (13-52%)

Hev b 2
główny alergen lateksu

panalergen
β -1,3 -glukanaza

obecny głównie u pracowników służby zdrowia;
panalergen o nieznanym znaczeniu klinicznym 

w zespole lateksowo-owocowym

Hev b 3
główny alergen lateksu

białko małych cząsteczek 
gumy główny alergenów u pacjentów z POR

Hev b 4 homolog lecytynazy obecny u pracowników służby zdrowia;
znaczenie kliniczne nieznane

Hev b 5
główny alergen lateksu kwaśne białko lateksu

obecny zarówno u pracowników służby zdrowia oraz 
u pacjentów z POR; oznaczenie przydatne 

w przypadku niezgodności objawów klinicznych 
z wynikiem PTS, homologiczny z białkiem kiwi

Hev b 6.01
Hev b 6.02

główne alergeny lateksu, 
panalergeny

proheweina
heweina

główny alergen u pracowników służby zdrowia;
udowodnione znaczenie kliniczne w zespole lateksowo-

owocowym, reakcja krzyżowa z Ficus benjamina 

Hev b 7 homolog patatyny znaczenie kliniczne nieznane 

Hev b 8
panalergen profilina

panalergen o nieznanym znaczeniu klinicznym 
w zespole lateksowo-owocowym;

reakcja krzyżowa z pyłkami Phl p 12 – uwaga przy 
interpretacji wyniku oznaczenia sIgE dla lateksu 

w przypadku występowania pyłkowicy 

Hev b 9 enolaza
możliwe krzyżowe reakcje z lateksem grzybów 

z rodziny Cladosporium i Alternaria; znaczenie kliniczne 
nieznane

Hev b 10 dysmutaza ponadtlenkowa znaczenie kliniczne nieznane

Hev b 11
panalergen chitynaza panalergen o nieznanym znaczeniu klinicznym 

w zespole lateksowo-owocowym

Hev b 12
panalergen

nieswoiste białko 
przenoszące lipidy

panalergen o nieznanym znaczeniu klinicznym 
w zespole lateksowo-owocowym

Hev b 13
główny alergen lateksu esteraza obecny głównie u pracowników służby zdrowia 

Hev b 14 hewamina znaczenie kliniczne nieznane

POR – przepuklina oponowo-rdzeniowa

Phl. 12 – Phleum pratense (tymotka)
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Tabela I. Charakterystyka alergenów głównych lateksu z uwzględnieniem ich znaczenia klinicznego [39,56-65]
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Rodzaj użytego testu

Punktowe testy skórne (PTS)

• metoda z wyboru

• czułość 90-98%, swoistość 100%

• zasada odczytu i interpretacji zgodna z ogólnie przyjętymi 
standardami

• może wystąpić anafilaksja – diagnostyka w ośrodkach 
przygotowanych na leczenie ewentualnych powikłań

• u osób po epizodzie anafilaksji na lateks nie zaleca się 
rozpoczynać diagnostyki od PTS, tylko od oznaczenia sIgE

• diagnostyczne roztwory lateksu – różne metody standaryzacji 
zależnie od producenta

• PTS z rekombinowanymi alergenami lateksu nie mają 
zastosowania w rutynowej diagnostyce

Rodzaj reakcji Czas od ekspozycji do 
objawów Objawy

Wyprysk kontaktowy z 
podrażnienia – nieswoisty 

stan zapalny skóry 
związanym z jej fizycznym 

lub mechanicznym 
uszkodzeniem

objawy przy dłuższym 
narażeniu skórne

Alergiczny wyprysk 
kontaktowy – reakcja 
nadwrażliwości typu 

opóźnionego (typ IV wg 
Gella-Coombsa 

z udziałem limfocytów T)

objawy zwykle w ciągu 24-
48 godzin po ekspozycji; 

podstawowymi alergenami 
są substancje niebiałkowe 

dodawane w trakcie obróbki 
między innymi przyspieszacze 
wulkanizacji, konserwanty itp.

skórne

Reakcja natychmiastowa 
(typ I wg Gella-Coombsa 
z obecnością swoistych 

IgE dla alergenów lateksu) 
najrzadziej występująca, ale 
potencjalnie o najcięższym 

przebiegu

natychmiastowa, kilka minut

Pokrzywka kontaktowa – najczęstsza, może 
być jedynym objawem lub poprzedzać objawy 
systemowe, najczęstsza przyczyna pokrzywki 

zawodowej
proteinowy wyprysk kontaktowy – może się 

rozwijać w przebiegu długotrwałej pokrzywki
Alergiczny nieżyt nosa;

Alergiczne zapalenie spojówek
Astma

Anafilaksja: do najczęstszych objawów reakcji 
ogólnoustrojowej należą zapaść sercowo-
naczyniowa, pokrzywka i skurcz oskrzeli 

Gembka K i wsp. Alergia na lateks – czynniki wywołujące, symptomatologia...

Tabela II. Krótka charakterystyka objawów klinicznych [17-19,67,68]

Tabela III. Diagnostyka alergii na lateks [33,34,61,62,64,65,75-97]
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Testy śródskórne • nie zalecane

Testy skórne natywne (prick by prick) 
ze świeżymi owocami (banan, kiwi, 
awokado)

• diagnostyka zespołu owocowo-lateksowego

• dodatnie wyniki testów korelują z objawami klinicznymi średnio 
u 80% chorych

• banan i awokado korelacja prawie 90% a w przypadku kiwi 
i papai około 60%

• czułość diagnostyczna PTS z komercyjnymi roztworami alergenów 
pochodzenia pokarmowego jest znacznie niższa

Testy płatkowe

• diagnostyka reakcji nadwrażliwości typu opóźnionego 
– alergiczny wyprysk kontaktowy

• alergenami najczęściej wywołującymi dodatnie reakcje są 4, 
4-dithiodimorpholine, tiuram i difenyloguanidyna

• zasada odczytu i interpretacji testów płatkowych zgodna 
z ogólnie przyjętymi standardami

Swoiste IgE oznaczane metodami 
radioimmunologicznymi lub 
immunoenzymatycznymi

• czułość 73,8-84%, swoistość 90,2-91,7%

• nowsze badania – niższa czułość (35%) – brak celowości oznaczeń 
w badaniach przesiewowych

Swoiste IgE oznaczane:

• systemem ImmunoCAP

• ISAC (microarray 
immunoassay) – oznaczanie 
sIgE dla epitopów 
rekombinowanych alergenów 
głównych lateksu metodą 
mikromacierzy

• diagnostyka uczulenia na lateks w różnych grupach ryzyka

• różnicowanie istotnego klinicznie uczulenia od monowalentnego 
uczulenia bezobjawowego związanego 
z reaktywnością krzyżową

• kwalifikacja chorych do SLIT na lateks

• ocena zawartości alergenów głównych i oszacowania 
hipoalergenowości w wyrobach przemysłowych pochodnych 
lateksu

Test aktywacji bazofilów (BAT) 
z zastosowaniem metody cytometrii 
przepływowej

• kontakt z alergenem → aktywacja bazofilów i związana 
z tym ekspresja charakterystycznych białek na ich powierzchni 
→ ocena ekspresji tych białek metodą cytometrii przepływowej 
(przeciwciała monoklonalne)

• nie należy do powszechnie stosowanych (wysokie koszty)

• kwalifikacja do SLIT dzieci uczulonych na lateks

Oznaczanie poziomu tryptazy • diagnostyka epizodów anafilaksji na lateks w warunkach 
okołooperacyjnych

Alergia Astma Immunologia 2013, 18 (3): 151-163
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Próba prowokacyjna

• wskazana w przypadku dodatniego wywiadu i ujemnych wyników 
badań diagnostycznych oraz w medycynie pracy (narażenie 
zawodowe)

• skórna próba prowokacji – test z użyciem palca rękawiczki 
lateksowej

• próby prowokacji wziewnej i próby prowokacji donosowej 
– czułość odpowiednio 76% i 82% (dobra korelacja między 
ekspozycją na lateks i wystąpieniem objawów)

• prowokacja wziewna wiąże się najwyższym wskaźnikiem ryzyka 
niepożądanych objawów

• próba dopochwowa – najniższa czułość, największe 
bezpieczeństwo, ograniczenia techniczne

• swoistość i wartość predykcyjna dodatnia dla wszystkich prób 
prowokacyjnych wynosi 100%

• „test potarcia” rękawiczką lateksową nie stosowany (brak 
standaryzacji)

Gembka K i wsp. Alergia na lateks – czynniki wywołujące, symptomatologia...

Zespół lateksowo-owocowy
Zespół lateksowo-owocowy jest szczególną postacią aler-

gii na lateks, wynikającą z reaktywności krzyżowej między 
alergenami lateksu i alergenami pokarmowymi (najczęściej 
awokado, banana, kiwi), której częstość wynosi 21-58% 
[64,69-73]. Odsetek reakcji anafilaktycznych spowodowa-
nych przez pokarmy u chorych uczulonych na lateks waha 
się w zakresie <5% [71] do 50% [72]. Częstość bezobja-
wowego uczulenia na pokarmy u chorych uczulonych na 
lateks oceniana na podstawie obecności sIgE sięga nawet 
89% [71]. Do głównych alergenów lateksu związanych 
z występowaniem reakcji krzyżowych na banan, awokado, 
kiwi należą heweina Hev b 6.01 [61,62], a w mniejszym 
stopniu Hev b 2, Hev b 8, Hev b 12, lub nawet pojedyncze 
domeny heweiny [74]. Inne produkty spożywcze mające 
niski do umiarkowanego związek z zespołem lateksowo-
owocowym, w świetle obecnej wiedzy nie posiadają duże-
go znaczenia klinicznego.

Diagnostyka
Rozpoznanie alergii na lateks oparte jest o wywiad, te-

sty skórne, badania laboratoryjne oraz próby prowokacji 
swoistej (tab. III, ryc. 1) [33,34,75-77]. Kluczowe informacje 
uzyskane z wywiadu dotyczą objawów z nadwrażliwości 
typu natychmiastowego (objawów ze strony jamy ustnej 
wywołanych przez bezpośredni kontakt z owocami, obja-
wów skórnych i objawów anafilaksji), przebytych zabiegów 
diagnostycznych i leczniczych. Niektóre badania wskazują 
na celowość zbierania wywiadu zwłaszcza w grupach ryzy-
ka w oparciu o wystandaryzowane kwestionariusze, jednak 
wadą ich jest wysoka czułość, ale niska swoistość [75]. 
W większości przypadków rozpoznanie zależnej od IgE 
alergii na lateks staje się możliwe po oznaczeniu miana 
swoistych przeciwciał klasy IgE (sIgE) w surowicy i/lub 

dodatnich odczynów skóry w testach skórnych z lateksem. 
Interpretacja wyników testów punktowych jak i oznaczeń 
swoistych IgE w surowicy dokonuje się w świetle objawów 
klinicznych i wywiadu mając na uwadze, że dodatnie testy 
mogą występować u bezobjawowych osób oraz, że żadna 
z metod diagnostycznych nie charakteryzuje się równocze-
sną 100% czułością i swoistością.

Nowym zagadnieniem w diagnostyce chorych z alergią 
na lateks jest ocena jakości ich życia. Dla tej grupy chorych 
stworzono celowany kwestionariusz (Quality Of Life Latex 
Allergy, QOLLA), który wydaje się być powtarzalnym i wia-
rygodnym narzędziem diagnostycznym, pomocnym także 
w wyborze sposobu leczenia [99]. Wcześniejsze prace opar-
te na ocenie jakości życia za pomocą kwestionariuszy Juni-
per do oceny alergicznego nieżytu nosa i astmy oraz kwe-
stionariusza Finlay’a i Kelly’ego do oceny zmian skórnych 
wskazują na poprawę jakości życia nawet u 86% chorych 
zawodowo narażonych na lateks, u których w miejscu pracy 
zastosowano profilaktykę narażenia [100].

Leczenie
Leczenie objawowe alergii na lateks nie różni się od ogól-

nie przyjętych metod postępowania w przypadku schorzeń 
z tą samą symptomatologią, wywołaną innymi alergenami. 
Podejmowane są próby z zastosowania immunoterapii 
swoistej, jako jedynej metody leczenia przyczynowego 
alergii zależnej od IgE. W 2010 roku E. Nettis i wsp. opubli-
kowali wyniki prac z zastosowaniem randomizacji do grupy 
aktywnie leczonej immunoterapią i placebo w grupie 21 
dorosłych z pokrzywką po kontakcie z lateksem. Immunote-
rapię swoistą rozpoczęto metodą szybką (rush) zwiększając 
stężenie lateksu od 5 do 500 mcg/ml. Tolerancja leczenia 
była dobra, stąd pierwsze ostrożne wnioski sugerujące 
możliwe korzyści z zastosowania podjęzykowej immunote-
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Ryc. 1. Proponowany algorytm diagnostyki uczulenia na lateks
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rapii swoistej zwłaszcza w grupie osób, u których eliminacja 
lateksu z otoczenia może być trudna lub niepełna [101]. 
Inne badanie tego samego autora wskazuje też na znacznie 
większe bezpieczeństwo tej formy immunoterapii w porów-
naniu z immunoterapią podskórną, choć należy podkreślić, 
że osoby te przed leczeniem reagowały na lateks wyłącznie 
łagodnymi objawami skórnymi [102]. Prace przeprowadzo-
ne metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem place-
bo u dzieci w wieku 4-15 lat wskazują na bezpieczeństwo 
i skuteczność 3-letniej SLIT na lateks [103]. Pojawiło się też 
opracowanie dotyczące SLIT w grupie pacjentów dorosłych, 
w którym autorzy nie wykazali skuteczności tej terapii [104]. 
Tym nie mniej w świetle obecnej wiedzy immunoterapia 
w alergii na lateks ma nadal charakter doświadczalny i nie 
jest rutynowo stosowana procedurą, a w jej przebiegu ist-
nieje potencjalne ryzyko wystąpienia anafilaksji.

Prace doświadczalne
Równolegle do rozwoju metod immunoterapii w przy-

padku alergii na inne alergeny, także w przypadku alergii na 
lateks prowadzi się prace doświadczalne nad hipoalergicz-
nymi rekombinowanymi alergenami, z użyciem krótkich 
peptydów zawierających wyłącznie epitopy T-komórkowe, 
nowych adjuwantów stymulujących wytwarzanie limfocy-
tów regulatorowych oraz ewentualnego wspomagania im-
munoterapii za pomocą anty-IgE lub glikokortykosteroidów 
systemowych. Prace te maja służyć stworzeniu bezpieczne-
go i skutecznego preparatu do prowadzenia immunoterapii 
na lateks [13].

Prewencja i profilaktyka
Interwencje związane ze zmniejszeniem narażenia na 

lateks u osób uczulonych wpływają w sposób istotny na 
zmniejszenie chorobowości [9-12,105-109], umożliwiają 
kontynuowanie pracy zawodowej i mają korzystny wymiar 
ekonomiczny [106]. Większość wyżej wspomnianych badań 
podkreśla rolę prewencji pierwotnej narażenia na lateks, 
poprzez zastosowanie rękawiczek ochronnych o zmniejszo-
nym potencjale alergenowym (rękawiczki niepudrowane) 
jako wystarczającej interwencji. W badaniach duńskich 
obserwowano spadek częstości zarówno bezobjawowej 
nadwrażliwości na lateks jak i objawowego uczulenia po 
wprowadzeniu programu prewencji w porównaniu z okre-
sem przed jej wprowadzeniem – odpowiednio z 14,1% do 
4,5 % i z 9,8% do 2,8% [12]. W badaniu belgijskim doty-
czącym astmy zawodowej u pracowników służby zdrowia, 
po zmniejszeniu narażenia na lateks wystąpiła poprawa 
kontroli astmy w stopniu podobnym do pracowników, 
u których całkowicie wyeliminowano to narażenie [108]. 
Również badania przeprowadzone w Polsce potwierdzają 
skuteczność działań prewencyjnych [109]. Warto zwrócić 
uwagę na prace potwierdzające, iż koszt wprowadzenia 
bezlateksowych rękawiczek ochronnych jest niższy niż 
ewentualne koszty wynikające z leczenia i opieki nad cho-
rymi, u których doszło do wystąpienia reakcji alergicznej. 
Po wprowadzeniu programu prewencji nie zaobserwowa-
no ani jednego przypadku reakcji niepożądanej związanej 
z lateksem w grupie 25000 dzieci poddawanych znieczule-

niu [110]. Wyniki prac wskazują także na potrzebę ciągłej 
edukacji personelu medycznego [30,111,112].

Należy też wspomnieć o toczących się badaniach pilota-
żowych mających na celu ocenę bezpieczeństwa stosowa-
nia w grupie pacjentów uczulonych na lateks rękawiczek 
ochronnych wyprodukowanych z wykorzystaniem sub-
stancji Yulex, będącej lateksem wytwarzanym przez roślinę 
Parthenium argentatum zwanej potocznie guayule. Sub-
stancja ta nie wykazywała we wcześniejszych badaniach 
reaktywności krzyżowej z alergenami lateksu tradycyjnego. 
Rękawiczki Yulex zostały zatwierdzone przez Amerykańską 
Agencję ds. Żywności i Leków do użytku w ogólnej popula-
cji. Wobec wzrastającej częstości występowania uczulenia 
na lateks w populacji polskiej istotnym elementem wydaje 
się być wprowadzenia również u nas programów eduka-
cyjnych i prewencyjnych opartych o doświadczenia innych 
krajów.

Główne punkty zakresu proponowanych działań pre-
wencyjnych to:

1. Identyfikacja pacjentów z grup ryzyka głównie w opar-
ciu o szczegółowo zebrany wywiad (reakcje alergiczne 
mogące mieć związek z narażeniem na lateks, ze zwróce-
niem szczególnej uwagi na niewyjaśnione reakcje ogól-
noustrojowe, uczulenie na owoce tropikalne, choroby 
towarzyszące takie jak POR, atopia, wywiad dotyczący 
przebytych zabiegów operacyjnych i narażenia zawodo-
wego na lateks).

2. Diagnostyka występowania uczulenia na lateks u pacjen-
tów z grupy wysokiego ryzyka szczególnie przed inter-
wencjami chirurgicznymi i stomatologicznymi.

3. Edukacja pacjentów oraz osób z grup ryzyka. Do osób z 
objawową alergią oraz osób należących do grup ryzyka 
należy adresować szeroko pojętą permanentną edukację 
mającą na celu zmniejszenia narażenia w środowisku 
domowym i zawodowym. Ponieważ całkowite unikanie 
narażenia na lateks jest uważane za niemożliwe, pa-
cjenci z wywiadem anafilaksji po kontakcie z lateksem, 
niezależnie od profilaktyki  powinni zostać wyposażeni w 
zestaw leków interwencyjnych, wśród których kluczowe 
znaczenie ma adrenalina do podania domięśniowego. 
Na polskim rynku dostępne w handlu są dwa takie pre-
paraty – autowstrzykiwacz o dawkach 0,3 mg adrenaliny 
i 0,15 mg adrenaliny oraz ampułkostrzykawka o dawce 
0,3 mg adrenaliny.

Pacjentom z rozpoznanym zespołem lateksowo-owo-
cowym należy zalecić unikanie spożywania pokarmów, 
dla których potwierdzono alergię. Nie osiągnięto kon-
sensusu odnośnie profilaktycznego unikania owoców 
mogących dawać krzyżowe reakcje z lateksem u osób 
na niego uczulonych, choć wydaje się, ze u większości 
chorych uczulenie na owoce jest wtórne do uczulenia na 
lateks i brak wskazań do unikania spożywania owoców 
tropikalnych u dzieci z POR wolnych od uczulenia na 
lateks [114].

4. Program monitorowania i kontroli narażenia na lateks 
zarówno w środowisku medycznym jak i środowisku 
domowym. Do głównych zadań takiego programu na-
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leży nadzorowanie stosowania produktów lateksowych 
na terenie jednostek służby zdrowia, opracowanie bazy 
danych o wszystkich dostępnych w danej jednostce pro-
duktach lateksowych, opracowanie bazy danych wszyst-
kich dostępnych zamienników bezlateksowych, prowa-
dzenie szczegółowego rejestru niepożądanych reakcji 
mogących mieć związek z narażeniem na lateks, wpro-
wadzenie programu bezlateksowego środowiska me-
dycznego i nadzór nad jego działaniem, stała edukacja 
pracowników zarówno w zakresie prewencji pierwotnej 
i wtórnej samych pracowników oraz identyfikacji i opieki 
nad pacjentami z objawową alergią na lateks i z grup 
ryzyka. Innym elementem prewencji jest monitorowanie 
lotnych cząstek lateksu w pomieszczeniach szpitalnych, 
laboratoriach i gabinetach lekarskich zwłaszcza w salach 
na salach operacyjnych i oddziałach intensywnej terapii. 
Warto zwrócić uwagę na stały rozwój w produkcji przed-
miotów użytku medycznego nie zawierających lateksu, 
stanowiących alternatywę dla produktów lateksowych.

Prewencja u pacjentów z rozpoznanym uczuleniem 
na lateks.

W tej grupie chorych szczególnie zaleca się środowisko 
bezlateksowe, w tym bezlateksowe rękawiczki ochronne, 
produkty i sprzęt medyczny. Należy również pamiętać 
o środowisku bezlateksowym w trakcie przygotowywania 
preparatów hiperalimentacyjnych u pacjentów uczulony 
na lateks. W przypadku zabiegów transplantacji narządów 
u pacjentów uczulonych na lateks należy pamiętać o za-
gwarantowaniu środowiska bezlateksowego w trakcie 
zabiegu zarówno w czasie pobierania jak i przeszczepiania 
narządu [22]. Należy dołożyć starań, aby u wszystkich dzie-
ci z POR i tych potencjalnie wymagających wielokrotnych 
interwencji chirurgicznych unikać narażenia na lateks od 
urodzenia (prewencja pierwotna). A planowe zabiegi ope-
racyjne przeprowadzać przed pacjentami z innych grup. Od 
roku 2000 zespolenia komorowo-otrzewnowe dostępne 
w Polsce są bezlateksowe. Pojawiły się też doniesienia 
sugerujące, iż pacjenci uczulenie na lateks, u których wy-
kryto sIgE tylko dla Hev b 8 mogą w sposób bezpieczny 
być poddawani zabiegom medycznym, w tym zabiegom 
chirurgicznym w środowisku, w którym obecne są alergeny 
lateksu. Doniesienia te wymagają potwierdzenia w kolej-
nych pracach [115]. Poniżej adresy stron internetowych 
zawierających wytyczne profilaktyki i prewencji.

www.latexallergyresources.org 

www.rcpch.ac.uk/child-health/research-projects/care-path-
ways-children-allergies/latex-allergy/care-pathway-latex-all 

www.acaai.org/allergist/allergies/Types/latex-allergy/Pages/
latex-allergies-safe-use.aspx

Rękawiczki ochronne
W chwili obecnej na polskim rynku dostępne są zarów-

no rękawiczki lateksowe jak i ich bezlateksowe zamienniki 
(między innymi rękawiczki poliwinylowe, winylowe i nitry-
lowe). Decydującym kryterium bezpieczeństwa rękawiczek 
ochronnych jest funkcja bariery mikrobiologicznej. Dodat-
kowymi kryteriami jakości są wytrzymałość, elastyczność, 
trwałość i komfort użytkowania. Producentom syntetycz-
nych rękawiczek bezlateksowych nie udało się jak dotąd 
wyprodukować wyrobu, który spełnia wszystkie te kryteria. 
Rękawiczki syntetyczne, szczególnie winylowe, mają słabe 
właściwości ochronne, poza tym mogą również uczulać 
(alergia typu IV i typu I) [116,117]. Dodatkowo ich de-
gradacja wiąże się z uwalnianiem toksycznych związków 
dlatego powinny być one zarezerwowane wyłącznie dla 
osób z potwierdzoną alergią na lateks, a nie dla szerszej 
populacji [118]. W chwili obecnej nie ma wymogów praw-
nych podania przez producentów zawartości białek lateksu 
w poszczególnych produktach. W badaniach ex vivo oceny 
potencjału alergizującego rękawiczek lateksowych z niską 
zawartością białek lateksu (<200 µg/g) można dokonać 
w oparciu o oznaczenia alergenów głównych dla lateksu 
takich jak Hev b 5 i Hev b 13 [91,117]. W badaniach in vivo 
zawartość białek w rękawiczkach niższa od 400 µg/g u 60% 
osób uczulonych na lateks nie wywołuje dodatniej reakcji 
w PTS, a zawartość białek mniejsza od 100 µg/g u 100% 
osób uczulonych nie wywołuje reakcji alergicznej w PTS, 
niezależnie od obecności pudru [118]. Choć nieliczne 
produkty medyczne są oznakowane w zakresie zawartości 
alergenów lateksu coraz więcej producentów uwzględnia 
ten element w informacji o swoich produktach:

www.solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_EU/Healthcare-
Europe/EU-Home/Service/LatexInformation 

www.solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/3MSWC/
Skin-Wound-Care/UtilitiesDirectory/LatexInfo
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