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Alergia na lateks u 3-letniej dziewczynki
Latex allergy in 3 year old girl
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Chocia¿ kliniczne objawy alergii na lateks s¹ doæ rzadkim
zjawiskiem w ogólnej populacji dzieciêcej, wiadomo jednak, ¿e ok.
5-20% dzieci z atopi¹ wykazuje obecnoæ swoistych IgE przeciwko
bia³kom lateksu. Wród dzieci wielokrotnie operowanych, zw³aszcza
dzieci z rozszczepem krêgos³upa lub z wadami uk³adu moczowop³ciowego czêstoæ alergii na lateks wzrasta do 29-70%. Jednak¿e
wiadomoæ mo¿liwoci wyst¹pienia alergii na lateks u dzieci jest
wci¹¿ niedostateczna.
W pracy przedstawiono opis dziewczynki urodzonej z wad¹
uk³adu moczowo-p³ciowego pod postaci¹ zaroniêcia odbytu
i hipoplazji nerki, u której w 2. roku ¿ycia pojawi³y siê kolejno obrzêk
naczynioruchowy i pokrzywka oraz astma zwi¹zane z uczuleniem na
bia³ka lateksu.
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Although clinical reaction to natural latex rubber are rare in the
general pediatric population, 5-25% of atopic children show specific
IgE to latex proteins. Among children with multiple surgical procedures
and especially in children with spina bifida or with urogenital
malformation, the prevalence of sensitization to latex increases to 2970%. However, general awarness of latex allergy in children is not
satisfactory.
In this report, we describe the case of a girl born with genitourinary malformation (in the form of anal atresia and hypoplastic
kidney) who in her 2nd year of life developed allergy to natural latex
proteins and successively manifested angioedema, urticaria and asthma.
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Od ostatnich 20 lat obserwuje siê szybki wzrost wystêpowania alergii na lateks gumy naturalnej wród osób
zatrudnionych w przemyle gumowym, pracowników s³u¿by zdrowia oraz pacjentów czêsto hospitalizowanych na
oddzia³ach chirurgicznych i intensywnej opieki medycznej
[1-4]. Dotyczy to równie¿ dzieci, zw³aszcza dzieci atopowych, u których wed³ug ró¿nych badañ w 5-20% stwierdza siê swoiste IgE przeciwko bia³kom lateksu [5,6,7].
Wyró¿nia siê kilka grup zwiêkszonego ryzyka rozwoju alergii na lateks. Nale¿¹ do nich [8,9,10]:
1. Dzieci po operacjach z powodu wad cewy nerwowej zw³aszcza rozszczepu krêgos³upa i po zabiegach
wad uk³adu moczowo-p³ciowego
2. Dzieci operowane wiêcej ni¿ trzykrotnie
3. Dzieci operowane w pierwszych 7 dobach ¿ycia
4. Dzieci z atopi¹, p³ci mêskiej.
Do uczulenia dochodzi najczêciej podczas zabiegu
chirurgicznego, w czasie wielokrotnego kontaktu b³on luzowych i skóry z ró¿norodnym sprzêtem medycznym z lateksu, najczêciej talkowan¹ rêkawiczk¹. Wykazano rów-

nie¿, ¿e pochodz¹ce z rêkawiczek drobiny pudru wdychane z zaadsorbowanymi na nich cz¹stkami bia³ek lateksu stanowi¹ alergen wziewny, który mo¿e wywo³aæ
astmê i alergiczny nie¿yt nosa. Rzadziej spotyka siê inne
reakcje nadwra¿liwoci typu I na bia³ka lateksu, (mediowane przez przeciwcia³a IgE) takie jak pokrzywka oraz
zagra¿aj¹ce ¿yciu  obrzêk naczynioruchowy i wstrz¹s
anafilaktyczny [4,5,9].
Opis przypadku
Dziewczynka N.S w wieku 3 lat skierowana zosta³a do
Orodka Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii Katedry
Immunologii Uniwersytetu Medycznego w £odzi w celu
diagnostyki alergologicznej, ze wstêpnym rozpoznaniem
obrzêku naczynioruchowego.
Dziecko urodzi³o siê z I ci¹¿y, o czasie, ciêciem cesarskim z powodu braku postêpu porodu, z mas¹ cia³a
2600 g, z punktacj¹ w skali Apgar równ¹ 10 pkt. Po urodzeniu stwierdzono wadê wrodzon¹ pod postaci¹ zaroniêcia odbytu oraz hipoplazji lewej nerki. Matka dziecka
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chorowa³a na py³kowicê, a w czasie ci¹¿y wyst¹pi³o nadcinienie têtnicze. W wywiadzie rodzinnym nie stwierdzono wad wrodzonych.
Z powodu zaroniêcia odbytu i hipoplazji nerki konieczne by³y wielokrotne zabiegi chirurgiczne i hospitalizacje
dziecka na Oddziale Chirurgii Dzieciêcej CZMP w £odzi:
W drugiej dobie ¿ycia wykonano zabieg wy³onienia jelita
i sztuczny odbyt. W wieku 4 miesiêcy dziecko by³o operowane ponownie z powodu niedro¿noci przewodu pokarmowego wywo³anej przez zrosty pooperacyjne, jednoczenie wykonano appendektomiê. W 5 i 9. miesi¹cu
¿ycia z powodu infekcji uk³adu moczowego dziewczynka
by³a hospitalizowana, leczona zachowawczo. W 10. miesi¹cu ¿ycia rozszerzono diagnostykê uk³adu moczowego.
Wykonano cystografiê oraz reno-scyntygrafiê  udzia³
lewej nerki w ca³kowitym wydzielaniu moczu wynosi³ 2%.
Zakwalifikowano dziecko do usuniêcia hipoplastycznej nerki. W wieku 11 miesiêcy wykonano nefroureterectomiê
lewostronn¹, a w 13. miesi¹cu ¿ycia kolejn¹ operacjê 
wytworzenie odbytu metod¹ Pena.
Po zabiegu, pocz¹tkowo na oddziale, a nastêpnie
w domu, wykonywane by³o rozszerzanie odbytu gumowym cewnikiem o wzrastaj¹cej rednicy oraz pielêgnacja odbytu z u¿yciem lateksowych rêkawiczek.
W 15. miesi¹cu ¿ycia wykonano cystografiê kontroln¹
oraz ostatni planowy zabieg  zamkniêcie sztucznego odbytu. U dziewczynki stwierdzono prawid³ow¹ funkcjê krocza, zwieraczy odbytu i cewki moczowej. Zalecona by³a
specjalna codzienna pielêgnacja i æwiczenia odbytu. Matka u¿ywa³a do tego rêkawiczek lateksowych. W tym okresie dziewczynka chorowa³a sporadycznie na infekcje górnych dróg oddechowych i oskrzeli bez wistów i dusznoci.
W wieku 2 lat z powodu infekcji uk³adu moczowego
i zapalenia nosogard³a by³a po raz kolejny w ¿yciu hospitalizowana, tym razem w szpitalu rejonowym. £¹cznie
w ci¹gu 2 lat ¿ycia dziewczynka by³a hospitalizowana
9 razy i spêdzi³a na oddziale ³¹cznie 5 miesiêcy.
W 3. roku ¿ycia w czasie zabawy gumowym balonem, wyst¹pi³ po raz pierwszy obrzêk twarzy, zw³aszcza
wargi górnej, bez pokrzywki, dusznoci czy kaszlu. Dziecko
przewieziono do szpitala rejonowego, gdzie rozpoznano
obrzêk naczynioruchowy. Podano hydrocortizon do¿ylnie
i przyjêto na oddzia³ dzieciêcy, w stanie ogólnym dobrym.
W badaniach laboratoryjnych stwierdzono niewielkie podwy¿szenie ca³kowitego poziomu IgE 53 IU (norma dla
wieku wynosi³a 32 IU). Pozosta³e badania, tj. morfologia
krwi, p³ytki, jonogram i badanie ogólne moczu, wypad³y
prawid³owo. Po ca³kowitym ust¹pieniu obrzêku dziewczynkê wypisano do domu z zaleceniem diagnostyki alergologicznej. 2 tygodnie póniej w czasie codziennego rozszerzania odbytu wyst¹pi³y objawy: wi¹d r¹k, ³zawienie
oczu i kichanie, kaszel, wiszcz¹cy oddech i dusznoæ.
Lekarz pogotowia poda³ hydrocortizon do¿ylnie i dziewczynka zosta³a przewieziona na oddzia³ dzieciêcego szpi-

tala rejonowego. Po jednodniowej obserwacji i ca³kowitym ust¹pieniu objawów zosta³a wypisana do domu.
W czasie tych hospitalizacji nie zwrócono uwagi na zwi¹zek wystêpuj¹cych u dziecka objawów z lateksem.
W maju 2001 roku, z 3-letni¹ dziewczynk¹ rodzice
zg³osili siê do Orodka Diagnostyki i Leczenia Astmy
i Alergii Uniwersytetu Medycznego w £odzi. Badaniem
przedmiotowym nie stwierdzono ¿adnych cech choroby
alergicznej. Wykonano testy skórne stwierdzaj¹c dodatni
wynik dla alergenów wziewnych (roztoczy, traw i zbó¿,
drzew I i II, sierci kota i psa) oraz dla alergenów pokarmowych (seler, jab³ko, banan; odczyny b¹bla bez rumienia). Podejrzewaj¹c alergiê na lateks oznaczono swoiste
IgE metod¹ ELISA (Magic Lite SQ). Poziom IgE swoistych przeciwko bia³kom lateksu w surowicy wynosi³ 121
IU (4. klasa miana przeciwcia³). Na podstawie wywiadu
potwierdzonego wynikami badañ dodatkowych rozpoznano
alergiê na lateks. Zalecono usuniêcie ze rodowiska domowego dziecka przedmiotów gumowych oraz przeprowadzenie profilaktyki antyroztoczowej. Rodzice zostali
pouczeni w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie
przypadkowego kontaktu dziecka z lateksem. Przepisano
ampu³kê adrenaliny i betamimetyk do podania w razie
potrzeby. We wrzeniu 2001 w trakcie zapalenia oskrzeli
i p³uc leczonego w poradni rejonowej wyst¹pi³a pokrzywka kontaktowa, obejmuj¹ca koñczynê doln¹ i czêæ tu³owia po tej samej stronie, która pojawi³a siê po iniekcji domiêniowej biodacyny, przypuszczalnie w wyniku kontaktu
ig³y z lateksem zawartym w korku od fiolki.
Dziewczynka leczona jest z powodu astmy oskrzelowej przewlek³ej z zaostrzeniami w okresie pylenia drzew
i traw, alergicznego przewlek³ego nie¿ytu nosa oraz zespo³u alergii jamy ustnej po kontakcie z orzechem laskowym i kiwi.
Dyskusja
Alergia na lateks jest szczególn¹ postaci¹ alergii, która mo¿e stwarzaæ zagro¿enie ¿ycia w wyniku przypadkowego kontaktu dziecka z przedmiotem z gumy. Najwa¿niejszym sposobem postêpowania jest unikanie alergenu
poprzez stworzenie dziecku rodowiska wolnego od lateksu, co jest mo¿liwe, gdy alergia zostanie rozpoznana.
W opisanym przypadku zwraca uwagê fakt, ¿e mimo
wyst¹pienia objawów anafilaksji w cis³ym zwi¹zku z kontaktem z lateksem, ani istnienia oczywistych czynników ryzyka (wady wrodzone, wielokrotne zabiegi chirurgiczne,
hospitalizacje), nie postawiono nawet wstêpnego rozpoznania alergii na lateks. Taka diagnoza umo¿liwi³aby odpowiedni¹ profilaktykê i unikniêcie zagra¿aj¹cych ¿yciu
reakcji alergicznych.
Zabezpieczenie na wypadek rozwijaj¹cego siê wstrz¹su anafilaktycznego w adrenalinê, choæ trudne z powodu
braku na rynku farmaceutycznym w Polsce automatycznej strzykawki typu Fastject, w dawce dla dzieci, jest
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mo¿liwe. Powinno siê przepisywaæ zatem zwyk³¹ adrenalinê w ampu³kach i strzykawkê. Na wypadek planowanego lub przypadkowego kontaktu z placówk¹ s³u¿by zdrowia rodzice musz¹ zawsze mieæ przygotowane rêkawiczki
nitrylowe.
Wysoka i narastaj¹ca czêstoæ uczulenia na lateks
w grupach wysokiego ryzyka powinna sk³oniæ rodowisko lekarskie do podjêcia natychmiastowej pierwotnej
i wtórnej profilaktyki poprzez zmniejszenie kontaktu z lateksem, zw³aszcza podczas zabiegów chirurgicznych i postêpowania oko³ooperacyjnego. Najciê¿sze reakcje anafilaktyczne zdarzaj¹ siê najczêciej podczas chirurgicznych
interwencji, szczególnie u dzieci z grup wysokiego ryzyka
[5,9].W przypadkach gdy ju¿ przed narodzeniem dziecka
wiadomo o wadzie wrodzonej np. rozszczepie krêgos³upa
wtedy od momentu narodzin dziecko powinno byæ leczone w rodowisku wolnym od lateksu.
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Pojawi³y siê ju¿ doniesienia o zmniejszeniu czêstoci
uczulenia na lateks u dzieci z rozszczepem krêgos³upa po
wprowadzeniu cis³ego rygoru nieu¿ywania lateksu przy
operacjach oraz w postêpowaniu oko³ooperacyjnym u tych
dzieci. Uczulenie na lateks zale¿y w du¿ym stopniu od
ekspozycji na ten czynnik, dlatego zmiana technologii produkcji rêkawiczek lateksowych np. wyd³u¿enie czasu p³ukania oraz sterylizacja par¹ wodn¹, maj¹ce na celu obni¿enie zawartoci bia³ka w wyrobach z lateksu gumy naturalnej oraz ustalenie miêdzynarodowych standardów
oceny bia³ka i alergenów, szczególnie w rêkawiczkach,
maj¹ najwiêksze znaczenie w profilaktyce uczulenia na
lateks. Powinny przynieæ z czasem rozwi¹zanie problemu, jakim jest alergia na lateks we wspó³czesnej medycynie [4].
Losy przedstawionego dziecka wskazuj¹, ¿e lekarze
zbyt ma³o uwagi przywi¹zuj¹ do wywiadu, co opónia rozpoznanie nawet w oczywistych przypadkach alergii na
lateks gumy naturalnej u dzieci.
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