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Ana fy lak si et ter 
endodontisk 
behand ling
Ma rie Alnæs, Tor geir Stor aas, Lars Björk man, Hil de Kris tin 

Vin de nes og Sind re Bru de voll

En mann i 30åre ne re ager te med ana fy lak si i for bin del se med en

dodontisk be hand ling. Gjen tatt spesialallergologisk ut red ning 

var nød ven dig for å finne år sa ken. Den ne var et lite kjent, men 

øken de rap por tert al ler gen som kan ha sto re inn virk nin ger på pa

si en tens vi de re liv.

Ka sus be skri vel se
Pa si en ten fikk i no vem ber 2016 endodontisk be hand ling av tann 36 
på grunn av akutt api kal pe rio don titt og par ti ell pul pa nek ro se (fi-
gur 1). Pa si en ten var tid li ge re frisk. Pa si en ten fikk led nings ane ste si 
(Xylo cain Den tal ad re na lin) ved N. mandibularis, samt in filt ra sjon 
ved tann 36 og di rek te i tannpulpa. Tan nen ble des in fi sert med na-
triumhypokloritt (ir ri ga sjons mid del) i rot ka nal og et ter in stru men-
te ring ble det tør ket i ka na le ne med papirpoints og det ble lagt inn 
kal si um hyd rok sid (AH Temp, Dentsply) og mid ler ti dig fyl ling be-
stå en de av Cavit (3M ESPE) i rotkanalsåpningene og i bun nen av 
kavum og med IRM (Dentsply) som topp fyl ling.

Fem mi nut ter et ter han for lot tann le ge kon to ret til kom in tens 
ge ne ra li sert kløe, kval me og kald svet te. Han kjør te til sitt arbeidsted 
og hus ker ikke mer før han våk net på sy ke hu set. Pa si en ten ble raskt 
et ter an koms ten til sitt ar beid fun net om tå ket i gar de ro ben av en 
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kol le ga og am bu lan se ble til kalt. Am bu lan se jour nal be skri ver pa si-
en ten med blod trykk 70/40, puls 90, satO2 87  %  og om tå ket og 
trøtt. Han fikk in tra ve nøst NaCl 0,9 %, 10 mg desklorifeneramin og 
200 mg hyd ro kor ti son med ef ekt. Ved an komst på sy ke hu set ble 
det av dek ket et ur ti ka ri elt ek san tem på trunkus. Pa si en ten ble ob-
ser vert til nes te dag og ut skre vet med an ti his ta min tab let ter (Cetiri-
zin). Han ble sam ti dig hen vist til spe si al-al ler go lo gisk sek sjon Hau-
ke land uni ver si tets sju ke hus.

En de tal jert gjen nom gang vis te at føl gen de stof er var blitt brukt 
ved tann be hand lin gen: AH Temp kal si um hyd rok sid inn legg 
(Dentsply), IRM mid ler ti dig tann fyl lings ma te ria le (Dentsply, in ne-
hol der eugenol), Cavit mid ler ti dig tann fyl lings ma te ria le (3M 
ESPE), An ti bac den tal overflatedesinfeksjon (An ti bac AS), non-la-
teks hans ker, non-la teks koferdam (FlexiDam, Roeko), papirpoints 
(Dia Dent), natriumhypokloritt 2,5 % (apo tek-blan det lo kalt).

Et ter den akut te re ak sjo nen var pa si en ten symp tom fri, men et ter 
3 må ne der fikk han igjen symp to mer i form av smer ter og in fek sjon 
i tann 36. Et ter som det ikke var kjent hvil ket al ler gen pa si en ten 
had de re agert på fra rå det spe sia list i ind re me di sin ved det lo ka le 
sy ke hu set tann le gen å be hand le pa si en ten og tan nen ble da fjer net 
av tann le ge spe sia list på et re gio nalt sy ke hus un der ane ste si over våk-
ning. Fjer nin gen ble gjen nom ført uten noen tegn på al ler gisk re ak-
sjon.

Ut red ning på al ler go lo gisk av de ling
Pa si en ten kom til un der sø kel se ved po li kli nik ken ved spe si al-al ler-
go lo gisk sek sjon Hau ke land uni ver si tets sju ke hus før s te gang i mars 
2017. Han had de før den ak tu el le tann be hand lin gen ald ri hatt al ler-
gis ke re ak sjo ner. Det ble gjort hudprikktest på la teks, klor hek si din, 
Xylo cain, metylparahydroksybenzoat og natriumbisulfat. Alle var 
ne ga ti ve. Intrakutantest ble ut ført med Xylo cain i for tyn ning 1:100, 
den ne var ne ga tiv. Sub ku tan pro vo ka sjon med Xylo cain 10mg/ml i 
for tyn ning 1:100, 1:10 og 1:1 var alle ne ga ti ve. Lap pe test med eu-
genol 10 % væs ke, IRM pul ver 10 % og An ti bac 75 % med av les ning 
et ter 20 og 40 min var ne ga ti ve. Blod prø ver vis te IgE to tal 26 kU/L 
(<120 kU/L), tryptase 5,7 µg/l (<12 µg/L) ba so fil ak ti ve rings test 
med An ti bac var ne ga tiv. Spe si fikk IgE Mat pa nel og In ha la sjons pa-
nel, klor hexi din og la teks var ne ga ti ve (<0,35 kU/L). Pa si en ten ble 
hen vist til sup ple ren de tes ting med hudlappetester som føl ger: 
Hans ke ma te ria le na tiv og løst i eta nol 95 %, FlexiDam koferdam 
na tiv, FlexiDam løst i ace ton og ace ton ale ne og papirpoints løst 
opp i ace ton. Pa si en ten anga kløe og ery tem ble ob ser vert ved Fle-
xiDam løst i ace ton, ace ton ale ne og papirpoints løst i ace ton. Re-
sul ta tet ble tol ket som uspe si fik ke re ak sjo ner, sann syn lig vis på ace-
ton. Pa si en tens tann le ge rap por ter te re ak sjo nen til 
Bi virk nings grup pen for odon to lo gis ke bio ma te ria ler i Bergen og 

det fram kom at AH Temp in ne hol der polyetylenglykol (PEG) som 
er et po ten si elt al ler gen. Pa si en ten ble hen vist på nytt til spe si al-al-
ler go lo gisk sek sjon ved Hau ke land uni ver si tets sju ke hus. Pa si en tens 
tann le ge rap por ter te re ak sjo nen i til legg til Le ge mid del ver ket og til 
pro du sen ten av AH Temp (Dentsply).

Pa si en ten ble re vur dert ved spe si al-al ler go lo gisk sek sjon ved 
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus i juni 2019. Han had de ikke hatt 
al ler gis ke re ak sjo ner i mel lom ti den. Det ble ut ført prikk til prikk-
test (mis tenkt ut lø sen de sub stans prik kes di rek te i hud) med AH 
Temp og Movicol. Movicol er et av fø rings mid del som pri mært in-
ne hol der polyetylenglykol USP 3350 og der for kan være eg net til å 
vur de re PEG al ler gi. Beg ge prikk tes ter var ne ga ti ve. God test bar het 
av pa si en ten ble vist med his ta min positivkontroll.

Sam men set nin gen av AH Temp gjor de det ueg net til intrakutan-
test og pro vo ka sjons tes ting. Ren polyetylenglykol var ikke til gjen-
ge lig. På grunn av be hov for av kla ring om al ler gi ble det der for be-
slut tet å gjø re en åpen oral pro vo ka sjon med et an net me di ka ment 
med polyetylenglykol som vir ke stof og fær rest mu lig and re inn-
holds stof er. Vi valg te igjen Movicol. Et ter inn tak en dose Movicol a 
13 g oralt, opp sto det et ter 10 mi nut ter ur ti ca ria på trunkus og eks-
tre mi te ter (fi gur 2 a, b), kløe i munn og svelg og uro hos pa si en ten. 
Blod trykk og puls var uend ret un der re ak sjo nen. Han opp lev de 
symp to me ne iden tis ke til star ten av ana fy lak si en han gjen nom gikk 
i 2016. På grunn av sta bi le sir ku la to ris ke for hold med pri mært hud-
funn ble det ad mi nist rert 5 mg Aerius (an ti his ta min) tab lett og 20 
mg Pred ni so lon tab lett, bed ring et ter ca 15 mi nut ter. Ad re na lin 
fore lå til gjen ge lig som autoinjektor un der pro se dy ren, men da kun 
et or gan sy stem var in vol vert ble det ikke ad mi nist rert. Ur ti ca ria var 

Fi gur 1. Tann 36 vi ser api kal pe rio don titt. Det var in gen ab scess el ler 
fis tel i om rå det.
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til nær met for svun net in nen en time et ter ad mi nist ra sjon av an ti-
his ta min og Pred ni so lon. Blod prø ver tatt 2 ti mer et ter re ak sjo nen 
vis te to tal IgE 45 kU/L (<120 kU/L) tryptase 7,8 µg/l (<12 µg/L), og 
ne ga tiv ba so fil ak ti ve rings test for Movicol og AH Temp.

Det ble kon klu dert med at pa si en ten er al ler gisk mot polyety-
lenglykol. Han ble ut styrt med ad re na lin autoinjektor og CAVE in-
for ma sjon lagt i kjer ne jour nal. Aty pisk le ge mid del re ak sjon ble 
meldt til RELIS, le ge mid del ver ket og til pro du sen ten av AH Temp. 
Pa si en ten ble in for mert grun dig om hva PEG er, hvor det fore kom-
mer og at fag lig kon sen sus pr nå er å unn gå stof et helt for å unn gå 
nye re ak sjo ner.

Dis ku sjon
Ana fy lak si er de fi nert som akut te al ler gis ke symp to mer el ler funn 
fra to el ler fle re or gan sy stem opp stått plut se lig, i rask rek ke føl ge (1). 
Ana fy lak si un der me di sins ke pro se dy rer som tann be hand ling in-
ne bæ rer man ge mu li ge år sa ker til re ak sjon. Re ak sjon på hans ker og 
slan ger (la teks) og des in fek sjons mid del er noen en av de år sa ke ne 
hyp pigst blir av dek ket, men spe si elt an tal let la teks re ak sjo ner er fal-
len de. Sjeld ne re ses re ak sjon på tann fyl lings ma te ria ler og lo kal ane-
ste si mid ler. Re ak sjon på lo kal ane ste si over es ti me res ofte (2), da det 
i akutt si tua sjo nen gjer ne er uklart om re ak sjo nen var vasovagal el-
ler al ler gisk. Be hand ling av mis tenkt ana fy lak si skal all tid være ad-
re na lin til in tra mus ku lær in jek sjon. Det er ved mis tenkt ana fy lak si 
in gen ab so lut te kon tra in di ka sjo ner til in tra mus ku lært ad re na lin og 
ef ek ten er bedre jo tid li ge re ad re na lin ad mi nist re res. Stan dard 
styr ke er Ad re na lin 1 mg/ml. En gangs do ser til barn: 0,1 ml/10 kg 

kropps vekt inn til 0,5 ml. En gangs do ser til voks ne: 0,5 ml. Do se ne 
gjen tas ved be hov et ter 5–15 mi nut ter.

Stu di er vi ser at alt for få får kor rekt be hand ling med tid lig im. 
ad re na lin ved ana fy lak si, oft est for di hel se per so nell er engs te lig for 
bi virk nin ger av me di ka men tet og har for høy til tro til ef ekt av an ti-
his ta mi ner og ste ro i der ved ana fy lak si (3). Et ter ad mi nist ra sjon av 
im. ad re na lin an be fa les i de nors ke ret nings lin je ne for prak tisk ana-
fy lak si hånd te ring (4): Desklorifeneramin (1 mg/ml) iv., 10mg til 
voks ne og 1–5 mg barn, hyd ro kor ti son iv. 200 mg til voks ne og 10 
mg/kg inn til 200 mg hos barn. Ved hy po ten sjon gis Rin ger-ace tat 
el ler NaCl 0,9 % 10 ml/kg på 5–10 mi nut ter og ved bronkospasme 
ad mi nist re res Ven to li ne spray (0,1 mg/dose) 3–4 do ser via spac er. 
Ana fy lak tisk sjokk er et hy po vo le misk sjokk og sto re væs ke vo lum 
kan bli nød ven dig.

Ma te rial sam men set ning AH Temp er iføl ge kom mu ni ka sjon 
med pro du sen ten: Polyetylenglykol (po ly mert bin de mid del) 28 %, 
vann (løs nings mid del) 27 %, kalsiumwolframat (rønt gen kon trast-
mid del) 15  %, kal si um hyd rok sid (ba sis sub stans) 29 %, zirkoniu-
moksid (reologisk mo di fi se ring) 1 %. I sikkerhetsdatabladets av-
snitt om sam men set ning frem går ikke at polyetylenglykol inn går i 
AH Temp, men det fram går av inn holds for teg nel sen i bruks an vis-
nin gen (https://www.dentsply.eu/directions-for-use).

Polyetylenglykol (også kalt PEG el ler makrogol) er hyd ro fi le po-
ly me rer med va ri e ren de mo le kyl vekt fra 200–50  000 g/mol. Ved 
me di ka men ter an gis det oft est med g/mol som for eks em pel PEG 
3000. AH Temp in ne hol der PEG 8000. Polyetylenglykol bru kes 
bredt i plast for bin del ser, kos me tikk, mat og me di ka ment for mu le-

Fi gur 2a, b: Ur ti ka ri el le le sjo ner 15 mi nut ter et ter per oral pro vo ka sjons test med Movicol (polyetylenglykol).
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rin ger. Polyetylenglykol må an gis i inn holds for teg nel sen av kos me-
tikk og le ge mid ler hvor det er et vir ke stof. Det er ikke plik tig å 
mer ke i mat va rer, fin nes ofte ikke i sikkerhetsdatabladet og man må 
ved le ge mid ler, hvor det kun er hjelpe stof, spe si fikt lete det opp i 
pre pa rat om ta le ne hos Le ge mid del ver ket. AH Temp er klas si fi sert 
som me di sinsk ut styr, og inn holds for teg nel sen og in for ma sjo nen 
for en del ma te ria ler er ufull sten dig og sikkerhetsdatabladene kan 
for bed res.

Det er en be ty de lig kryssreaktivitet mel lom sen si bi li se ring til 
PEG med for skjel lig mo le kyl vekt og til be slek te de for bin del ser som 
polysorbater. Al ler gi mot polyetylenglykol er vel do ku men tert i ka-
sui stik ker fra og med 1990 tal let, men det fore lig ger kun en stør re 
over sikts ar tik kel om straksallergiske re ak sjo ner mot PEG (5) og lite 
forsk ning på om rå det. Eu ro pean Aca de my of Al ler gi and Clin i cal 
Immunology an be fa ler ru ti ne mes sig test for PEG al ler gi for pa si en-
ter med uav klart me di ka ment al ler gi i sitt «pos i tion pap er» for pe-
rioperative hy per sen si ti vi tets re ak sjo ner fra 2019 (6). PEG-al ler gis-
ke pa si en ter skal an be fa les å unn gå kon takt med PEG, men å unn gå 
PEG helt er prak tisk nes ten umu lig, og pa si en ten kan ha vært i kon-
takt med stof et i mel lom ti den i and re for mer, som i kos me tis ke 
pro duk ter over in takt hud, uten å re age re. Tid li ge re kon takt med 
PEG i and re for mer er også sann syn lig sen si bi li se rings vei. Kunn-
skap om at pa si en ten er al ler gisk mot PEG og har re agert på me di-
ka men ter med inn holds stof et er li ke vel vik tig for livs mest ring, for 
å mi ni me re vi de re eks po ne ring, re du se re sjan sen for nye re ak sjo-
ner. Ut red nings pro se dy re fore slått for polyetylenglykol er hud-
prikktest og ba so fil ak ti ve rings test med ut lø sen de me di ka ment, så 
hudprikktest med PEG og PEG-de ri va te ne polysorbat 80 og Po-
loxamer 407. Ved ne ga tiv hudprikktest gjø res vi de re intradermal-
test med for tyn ning av ak tu elt stof el ler PEG. Pro vo ka sjon skal kun 
gjø res i hud test-ne ga ti ve pa si en ter og tit rert fra lav dose.

Me di ka ment pro vo ka sjon er gull stan dard for å ve ri fi se re el ler av-
kreft e al ler gisk re ak sjon på me di ka men ter. Ide elt skul le pa si en ten 
vært pro vo sert med ut lø sen de me di ka ment AH Temp. Det er en 
ut ford ring i al ler go lo gi en at ikke alle me di ka men ter til la ter en gra-
dert ut re ding med hudprikktest, intrakutantest og på føl gen de pro-
vo ka sjon. I til legg kan pro vo ka sjon være kon tra in di sert på grunn av 
re ak sjo nens al vor lig hets grad og pa si en tens komorbiditeter. Tid li ge-
re skil te man mel lom IgE-me di er te anafylaksier og ana fy lak to i de 
re ak sjo ner, men det te er for latt til for del for at ana fy lak si er en kli-
nisk re ak sjon som skal be hand les likt, men med for skjel li ge endoty-
per. Vi an ser polyetylenglykol til å være ut lø sen de sub stans for ana-
fy lak si en som vår pa si ent opp lev de i for bin del se med 
tann be hand lin gen, da han ald ri har hatt and re al ler gis ke re ak sjo ner. 
AH Temp in ne hol der PEG og ved pro vo ka sjon med Movicol fikk 
han in nen 10 mi nutt akutt al ler gisk re ak sjon som han opp lev de lik 
star ten på ana fy lak si gjen nom gått i 2016.

Kon klu sjon
Vi pre sen te rer en pa si ent med al ler gi mot fyll stof et polyetylengly-
kol som de bu ter te med ana fy lak si et ter tann be hand ling. Al ler gi og 
ana fy lak si på grunn av polyetylenglykol er sjel den, men sann syn-
lig vis un der dia gnos ti sert. Vi håper med den ne ka sui stik ken å spre 
økt kunn skap om at fyll stof er kan gi al vor li ge al ler gis ke re ak sjo ner 
og at ut red ning på dis se bør in klu de res ved ana fy lak si. Al ler gi på 
fyll stof er har sto re kon se kven ser for pa si en ten når den er be kreft et, 
men det far lig ste vil være å ikke vite.

Pa si en ten har sam tyk ket skrift lig til pub li ka sjon av ka sui stik ken 
med bruk av bil der.
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Anaphylaxis fol low ing den tal root fill ing
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A pa tient ex pe ri enced anaphylaxis af ter endodontic den tal treat

ment. Repeated spe ci a list ex am i na tion was nec es sary for de

tecting the cul prit substance. We de scribe anaphylaxis due to pol

yetylenglykol (PEG) where the PEG was a substance in clud ed in 

the for mu la tion of the den tal endodontic fill ing ma te rial (AH 

Temp). This known but rare al ler gen can have a se vere im pact on 

the furth er life of our pa tient.

Al ler gy to polyethylenglycoles is known from sev er al case re

ports, but the re is only one re view ar ticle and litt le re search exists 

on the substance from an allergological point of view. We re port 

this case to in crease the knowl edge that polyethylenglycoles can 

be the cul prit drug also when it is not considered the ac ti ve com

po nent of a drug or a ma te rial.
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