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Astma i alergiczny nieżyt nosa
- jedna choroba dróg oddechowych?
Próby połączenia alergicznego nieżytu
nosa i astmy oskrzelowej w jeden zespół
chorobowy dróg oddechowych były
podejmowane już w XIX wieku, ale ostatnio obserwuje się wzrost liczby publikacji odnoszących się do tego problemu [3,
10, 11, 16, 18]. Celem potwierdzenia tej
tezy wykonywane są badania epidemiologiczne, fizjologiczne i immunohistopatologiczne. Interesujące są też badania
kliniczne, w których wykazano wpływ
podania leków systemowych i miejscowych na zmniejszenie objawów obu
schorzeń. Wzajemne powiązania między
nieżytem nosa a astmą badano w dużych
wieloośrodkowych, międzynarodowych
badaniach, na podstawie których stworzono dokument ARIA (Allergic Rhinitis
and its Impact on Asthma) [3].
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Dane epidemiologiczne
Bardzo często astma współistnieje
z alergicznym nieżytem nosa. Objawy
nieżytu nosa występują u ponad 65%
chorych na astmę alergiczną i u 80 %
chorych na astmę niealergiczną [9].
Należy jednak podkreślić, że zwykle
dominują objawy jednej z tych chorób,
co może być źródłem pomyłek diagnostycznych, wynikających niejako
z pominięcia istnienia choroby mniej
objawowej. Podkreśla się rolę rodzinnego występowania chorób alergicznych.
Ryzyko wystąpienia choroby wzrasta
sześciokrotnie u osób z pozytywnym
wywiadem rodzinnym.
Cechy zapalenia
Wczesna (z udziałem IgE) i późna faza
reakcji alergicznej (nacieki komórek

w narządzie objętym reakcją alergiczną)
występują zarówno w astmie, jak i nieżycie nosa [3]. Spośród cytokin prozapalnych istotną rolę odgrywają cytokiny
Th2 zależne (IL-4, IL-5 i IL-13). Najnowsze
badania nad zapaleniem alergicznym
wskazują na udział mastocytów w tworzeniu de novo cząsteczek adhezyjnych
na powierzchni komórek endotelialnych
(selektyny) oraz komórkach nabłonka
oddechowego (integryny) [6]. Swoiste
cząsteczki adhezyjne odpowiadają za
przemieszczanie się komórek do miejsca
reakcji alergicznej.
Nieżyt nosa a nadreaktywność oskrzeli
U niektórych osób cierpiących na
nieżyt nosa występuje nadreaktywność
drzewa oskrzelowego na histaminę
lub metacholinę, zwłaszcza w sezonie
pylenia drzew i traw [1, 7]. Na uwagę
zasługują badania przeprowadzone
u chorych na nieżyt nosa, w których po
endobronchialnej prowokacji alergenem
stwierdzono w BAL napływ komórek
zapalnych, mediatorów zapalenia i cytokin. Co ciekawe, chorzy ci wcześniej
nie demonstrowali objawów astmy [4].
Inne badania wskazują na występowanie
zmian zapalnych w oskrzelach, śluzówce
nosa i krwi obwodowej 24 godziny po
endobronchialnej prowokacji alergenowej [2]. Wykazano w tych badaniach
wzrost ekspresji IL-5 i eotaksyny.
Reakcja na alergen
W zależności od rodzaju alergenu
stwierdza się różną lokalizację narządową
choroby. Uczulenie na roztocza kurzu
domowego i sierść kota koreluje z częstotliwością występowania i ciężkością zarówno nieżytu nosa, jak i astmy oskrzelowej
[15]. Uczulenie na zarodniki Alternaria
powoduje głównie astmę oskrzelową, a na
pyłki traw i drzew raczej nieżyt nosa [13].
Zjawisko to jest związane z wielkością cząsteczki antygenu. Wielkość pyłków traw
mieści się w przedziale 10 - 100 µm i stąd
osadzają się one w górnych drogach oddechowych. Warto zwrócić uwagę na fakt,
iż zmiana warunków atmosferycznych
może wpływać na właściwości fizyko-chemiczne pyłków i modyfikować objawy
choroby. Na przykład deszcz i ekspozycja
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na wodę powoduje pęcznienie cząsteczek
antygenu, wówczas siłą ciężkości dostają
się one do dolnych dróg oddechowych
wywołując objawy astmy (thunderstorm
- induced asthma).
Zapalenie zatok u chorych na astmę
Nie jest jasne, czy zmiany zapalne
toczące się w zatokach obocznych nosa
predysponują do wystąpienia astmy
oskrzelowej. Należy jednak podkreślić,
iż zwłaszcza astmie ciężkiej, steroidozależnej towarzyszą zmiany zapalne w zatokach. Dlatego też chorym na astmę
ciężką zaleca się wykonanie tomografii
komputerowej. Stwierdzono, iż nieprawidłowy wynik tego badania koreluje
z objawami klinicznymi nieżytu nosa
i liczbą eozynofilów [14].
Alergia jako schorzenie ogólnoustrojowe
Prowokacja alergenowa aktywuje
wytwarzanie komórek prozapalnych
przez szpik [8]. Dopiero wówczas komórki przedostają się do krwiobiegu i przy
udziale czynników chemotaktycznych
docierają do dróg oddechowych. Obecnie
uważa się, iż zrozumienie tych mechanizmów może otworzyć nowe drogi dla
interwencji terapeutycznej w chorobach
alergicznych. Innym elementem, na który
zwracają uwagę niektórzy autorzy, jest
uwalnianie mediatorów zapalenia in situ
i tworzenie swoistego mikrośrodowiska
w miejscu toczącej się reakcji alergicznej.

I właśnie to mikrośrodowisko stwarza
warunki do dalszego wzrostu i podziałów
komórek immunologicznie czynnych, np.
eozynofilów [5, 12].

Co wynika z dokumentu ARIA (Allergic
Rhinitis and its Impact on Asthma) ?
1. U chorych z objawami przewlekłego
nieżytu nosa należy wykluczyć astmę
oskrzelową.
2. Chorych na astmę przewlekłą należy
zbadać w kierunku nieżytu nosa
3. W strategii leczenia należy uwzględnić
obecność obu schorzeń, skuteczność
i bezpieczeństwo leczenia.
Alergia obejmująca drogi oddechowe jest obecnie postrzegana
jako jedno schorzenie z różną
manifestacją narządową. Światowa
Organizacja Alergii (World Allergy
Organization) sformuowała pojęcie
zespołu nieżyt nosa-astma (CARAS
–combined allergic rhinitis and asthma syndrome) [17].
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TEST PROWOKACJI NOSOWEJ (TPN)
W PRAKTYCE ALERGOLOGICZNEJ
Część II - Uwarunkowania metodologiczne
Jak wspomniano w I części opracowania, TPN możemy podzielić na swoiste,
czyli alergenowe (TPNa) oraz nieswoiste
(niealergenowe). Z punktu widzenia
praktyki alergologicznej większe znaczenie mają TPNa. Stąd też one będą zasadniczym tematem bieżących rozważań.
W ostatnich latach opublikowano dwa
ważne dokumenty zajmujące się problematyką alergenowych prowokacji nosowych: Raport Podkomitetu d/s Prowokacji
Nosowej Komitetu Alergii Dróg Oddechowych przedstawiony w 1990 roku
[12] oraz Raport Międzynarodowego
Komitetu ds. Obiektywnej Oceny

Dróg Nosowych z roku 1999 [26]. Nie
zawierają one szczegółowego protokołu
badania, lecz formułują jedynie pewne
zalecenia praktyczne. Przyczyna tego
leży w licznych uwarunkowaniach fizjopatologicznych (które omówiono w części I) i metodologicznych TPN (które są
przedmiotem niniejszego opracowania).
Planując i wykonując TPNa musimy sobie
zdawać sprawę, iż na ostateczny wynik
badania wpływają liczne czynniki metodologiczne, zależne od badacza i aparatury. Najważniejsze z nich to [12, 26]:
rodzaj, stężenie i dawka alergenu,
sposób dostarczania alergenu na błonę
śluzową nosa,
miejsce aplikacji alergenu w drogach
nosowych,
czynniki lokalne, cykl nosowy, pora
roku, leki,
metoda oceny odpowiedzi nosa.

Przedmiotem tej części pracy będzie
analiza czterech pierwszych czynników.
Natomiast omówienie różnych metod
oceny odpowiedzi nosa i ich wybór do
obiektywizacji wyniku TPN będzie tematem części III.
(1) Rodzaj, stężenie i dawka alergenu
Największe rozbieżności w protokołach TPNa dotyczą stężenia i dawki podawanych alergenów. Pod tym względem
wyróżnia się dwie zasadnicze metody
przeprowadzania TPNa. Pierwszą z nich
jest metoda pojedynczej dawki [5, 37].
Polega ona na podaniu jednej, wysokiej
dawki alergenu i ocenie odpowiedzi nosa.
Jest to metoda służąca badaniu specyficznej nadwrażliwości błony śluzowej nosa.
Drugim sposobem jest metoda dawek
rosnących. Polega na podawaniu kolejnych, coraz większych dawek alergenu
(najczęściej rosnących 3-5-krotnie, przede
wszystkim przez wzrost stężenia alergenu), aż do uzyskania odpowiedzi ze strony
błony śluzowej nosa lub osiągnięcia maksymalnej dawki zakładanej protokołem
[8, 17, 20]. Można również skonstruować
krzywą dawka-odpowiedź i w ten sposób
określić nie tylko swoistą nadwrażliwość
błony śluzowej nosa na badany alergen, ale
także jej stopień reaktywności. W jednej
z prac przeprowadzono TPNa obiema
metodami, nie wykazując istotnego wpływu na rezultat końcowy, tzn. stwierdzenia
nadwrażliwości błony śluzowej nosa na
dany alergen [27].
Niektórzy badacze uzależniają dawkę
alergenu podawaną donosowo od wyników alergicznych testów skórnych (ATS)
[28, 29]. Inni natomiast stosują dawki
i stężenia standardowe, proponowane
przez firmy produkujące alergeny diagnostyczne do ATS [13] lub TPNa [16,
17] tworząc różne rozcieńczenia według
własnego uznania (arbitralnie) w zależności od sposobu aplikacji alergenu
(wyższe stężenia w atomizerach, niższe
w papierowych dyskach) oraz celu prowokacji donosowej [8, 12, 16, 39, 40]. Nie
wykazano ścisłej korelacji między dawką
alergenu powodującą odpowiedź skóry
– dodatni wynik ATS, a dawką dającą
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dodatni wynik TPNa lub testu prowokacji oskrzelowej z alergenem (TPO).
Tak więc dawka początkowa alergenu
w TPNa nie jest jednoznacznie określona
[38]. Kadocsa i wsp. sugeruje rozpoczęcie TPNa od takiego stężenia alergenów
pyłkowych, które daje reakcję na [+++]
w teście skórnym [23]. Obserwacje kliniczne wskazują, że dawka rozpoczynająca TPNa powinna być wyższa, nawet
siedmiokrotnie, od dawki zalecanej do
TPO [29], co jest między innymi uwarunkowane większą nieswoistą nadreaktywnością oskrzeli w porównaniu do
nieswoistej nadreaktywności nosa.
Alergeny pyłków traw i D. pteronyssinus są najczęściej używane do TPNa.
Literatura dotycząca metody przeprowadzania TPNa przekonuje, iż zarówno
u dorosłych, jak i dzieci istnieją znaczne
różnice w stosowanych dawkach i stężeniach alergenów D. pteronyssinus.
Przykładowo, najmniejsze ilości alergenu
w metodzie pojedynczej dawki stosował
Belia i wsp. podając tylko 40 PNU (jednostka azotu białkowego) w objętości
0,1 ml roztworu [5] oraz Filiaci i wsp.:
50-100 PNU w objętości 0,1 ml roztworu
[18]. Większych dawek używali Small
i wsp. 500 PNU [45] oraz Samoliński 500
SBE (standaryzowana jednostka biologiczna alergenu) [43]. Stosując pojedynczą
dawkę alergenu w celach diagnostycznych raczej należy używać dawek dużych
(200-500 PNU, 200-500 SBE).
W metodzie dawek rosnących
podawano dawki alergenu roztoczy
D. pteronyssinus rosnące regularnie
lub nieregularnie. Ten pierwszy sposób jest używany częściej. Stosował go
między innymi Price i wsp. zwiększając
dawki 10-krotnie: od 4 do 400 PNU/ml
[40], oraz Mazurek od 0,08 do 8,0 IR
(wskaźnik reaktywności) alergenu [27].
W badaniach własnych podawano arbitralnie ustalone, 4-krotnie rosnące dawki
alergenów, tj. 31, 125 oraz 500 SBE [16,
21]. Wieloletnie doświadczenia ośrodka lubelskiego pokazują, iż taki dobór
dawek alergenów wydaje się być optymalny w codziennej praktyce alergologicznej oraz w badaniach naukowych.
W wybranych przypadkach można też
stosować metodę pojedynczej dawki.
W przypadku TPNa z alergenami
pyłków traw, przy zastosowaniu metody

jednej dawki w objętości 0,1 ml roztworu, proponuje się z reguły wyższe dawki
alergenów: od 333 [35] do 2000 PNU [33]
w porównaniu do testów z alergenami
D. pteronyssinus. Rozpiętość dawek
wynika też z celu prowokacji (patrz niżej).
W przypadku metody pojedynczej dawki
optymalną dawką wydaje się być 250 SBE
zawarte w objętości 0,05 ml [15].
W metodzie rosnących dawek alergenu
pyłków traw (przy założeniu podawania
0,1 ml roztworu) jedni autorzy stosowali
kolejne stężenia alergenu rosnące dwu-

krotnie: Piacenti i wsp. od 5 AUR dochodząc do 80 AUR alergenu [39], czterokrotnie Górnicka i wsp.: od 31 do 500 SBE [20,
21]. Price i wsp. zwiększał kolejne dawki
10-krotnie: od 0, 7-70 PNU [40]. Innym
sposobem wyznaczenia dawki alergenu
jest ilość podawanych ziaren pyłków
roślin. W ten właśnie sposób Bousquet
i wsp. przeprowadzał TPNa, podając od
15-3645 ziaren pyłków i zwiększając kolejną dawkę 3-krotnie [6].
Wiele danych wskazuje, że dawka alergenu powinna być również w pewnym
stopniu dostosowana do celu wykonywania prowokacji, rodzaju i formy aplikowanego alergenu oraz spodziewanej
nadwrażliwości chorego. Wyższe dawki
stosowano przykładowo w badaniach
alergologicznych (diagnostycznych lub
oceniających wpływ stosowanych leków
na przebieg TPNa), niższe natomiast
w celach badawczych, jak na przykład do
wywołania i monitorowania alergicznego
zapalenia [47]. Należy przy tym zaznaczyć,
że podawanie wyższych dawek alergenu
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w teście prowokacji nosowej zwiększa
możliwość wywołania późnej fazy reakcji
alergicznej (LPR). Przykładowo, Roquat
i wsp. badając LPR stwierdził większe
nasilenie objawów klinicznych, wyższe
stężenie ECP i histaminy w popłuczynach nosowych oraz wyższą eozynofilię
i poziom ECP w surowicy u chorych prowokowanych wzrastającymi co 15 minut
dawkami alergenów pyłkowych (aż do
wystąpienia objawów klinicznych), w porównaniu do grupy otrzymującej dawki
małe (0, 01 dawki kumulacyjnej z grupy
pierwszej) przez 7 kolejnych dni [41].
Aktualne zalecenia
W świetle
najnowszych
zaleceń
zawartych Raporcie ARIA [7] alergeny
stosowane do TPNa w celach diagnostycznych powinny być przygotowywane w postaci liofilizowanych,

pojedynczej dawki, jak i metodą dawek
rosnących. Wykorzystując TPNa do
monitorowania swoistej immunoterapii
należy stosować metodę dawek rosnących z ewentualną oceną EPR i LPR [4].
(2) Sposób dostarczania alergenu na
błonę śluzową nosa
Założeniem wykonywania TPNa w celach diagnostycznych było symulowanie
warunków naturalnej ekspozycji na alergeny, co pierwszy wykonał Blackley inhalując sproszkowane pyłki traw [Blackley
cyt. wg 46]. Później próbowano różnych
metod aplikacji alergenów, których wady
i zalety zestawiono w tabeli I.
Początkowo alergen podawano w kroplach w objętości 0,02 - 0,1 ml do jednej
jamy nosowej [w Polsce M. Obtułowicz - 36].
Sposób ten, stosowany jeszcze w latach
80-tych ubiegłego stulecia [19] nie wyda-

Tabela 1. Zalety i wady najczęściej stosowanych metod aplikacji donosowej alergenu
(ddo – dolne drogi oddechowe)
Sposób aplikacji alergenu
Roztwory wodne
w kroplach

Wady

Zalety

alergenów Możliwość reakcji odru- Małe ryzyko zainhalowachowych w nosie
nia alergenu do ddo

Vienna Challenge Chamber

Wysoki koszt,
słaba dostępność

Ekspozycja zbliżona do
naturalnej, zastosowanie
w badaniach naukowych

Urządzenia rozpylające z dozownikiem zawierające roztwory Duże ryzyko inhalacji Precyzyjne dawkowanie,
wodne alergenów (pompki, ato- alergenu do ddo
tanie, dostępne
mizery, nebulizatory)
Krążki papierowe
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Możliwość reakcji odruŁatwość przygotowania
chowych w nosie, słaba
dostępność

wystandaryzowanych
wyciągów,
rozcieńczanych w dniu badania
w postaci roztworu izotonicznego
o pH ok. 7 i temperaturze pokojowej. Jednorazowa ilość (objętość)
aplikowanego roztworu nie powinna przekraczać 0,05 - 2,0 ml.
Jest rzeczą oczywistą, że potrzebny
jest również roztwór kontrolny. Kryteria
te spełniają alergeny do prób prowokacyjnych donosowych produkowane między innymi przez firmę Allergopharma.
Wydaje się, że w diagnostyce alergologicznej ANN i ewentualnie astmy oskrzelowej, gdzie istotna jest ocena wczesnej
fazy reakcji alergicznej (EPR), TPNa
można prowadzić zarówno metodą

je się jednak najkorzystniejszy ze względu na trudną do określenia dystrybucję
alergenu w jamie nosowej i większą,
w porównaniu do aerozolu, możliwość
wywołania reakcji odruchowych z błony śluzowej nosa. Równocześnie zaletą
powyższej metody może być fakt, że
podanie alergenu w kroplach zmniejsza
ryzyko jego zainhalowania do dolnych
dróg oddechowych i wywołania reakcji
z oskrzeli [12].
Od 1958 r. coraz częstszym sposobem
aplikacji alergenów jest ich rozpylanie
na błonę śluzową nosa przy pomocy
różnych inhalatorów ciśnieniowych, np.:
adaptowanych z gotowych donosowych
preparatów farmakologicznych [2, 40]
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lub przygotowanych specjalnie do TPNa
przez firmy farmaceutyczne pompek
z dozownikiem [3, 15]. Badany otrzymuje
wówczas zwykle w 1 dawce aerozolu od
0,05 - 0,2 ml roztworu, który powinien
być przede wszystkim grubokropelkowy
(średnia średnica większości cząstek >
30 µm) [5, 16]. Przy tej technice podawania alergenu unika się jego niepożądanej
depozycji w dolnych drogach oddechowych, co ma szczególne znaczenie dla
bezpieczeństwa wykonywanych TPNa.
Innym sposobem ograniczenia depozycji w dolnych drogach oddechowych
może być aplikacja donosowa alergenu
w momencie wstrzymania oddechu
po uprzednim maksymalnym wdechu.
Zastosowanie takiej techniki aplikacji
alergenu nie zawsze jest jednak możliwe
u dzieci w wieku poniżej 4-5 lat i w tych
przypadkach można rozważyć podanie
alergenu w kroplach.
Oryginalną metodę przeprowadzania
próby prowokacyjnej z alergenem, która
w znacznym stopniu naśladuje ekspozycję naturalną zaproponował Horak
i wsp. [22]. W jego metodzie prowokowani pacjenci pozostawali w specjalnie skonstruowanej komorze (Vienna
Challenge Chamber), w której oddychali
powietrzem dostarczanym do wnętrza
wraz ze ściśle wyliczoną ilością ziaren
pyłków.
Opisano też inne techniki aplikacji
alergenu, takie jak: nebulizacja donosowa
roztworów wodnych [8, 33], stosowanie
krążków bibułowych nasączonych roztworem alergenu, inhalacja donosowa
alergenów proszkowych z urządzeń
typu „Spinhaler” lub specjalnie opracowanych innych przyrządów [12, 42]. Nie
wydają się być one szczególnie przydatne w praktyce alergologicznej, w której
najczęściej TPNa jest wykonywany w celach diagnostycznych [26].
Aktualne zalecenia
W codziennej praktyce alergologicznej
zaleca się stosowanie alergenów w postaci roztworów wodnych z kalibrowanych
urządzeń rozpylających z dozownikiem,
najlepiej przygotowanych przez firmy
produkujące alergeny do TPNa. Można
też użyć krążków papierowych nasączonych alergenem, szczególnie w przypadku braku gotowego, firmowego roztworu alergenu.

(3) Miejsce aplikacji alergenu w drogach nosowych
Kolejnymi, nie rozstrzygniętymi do
końca problemami metodycznymi w TPNa,
jest miejsce podawania alergenu na
błonie śluzowej nosa, oraz zagadnienie
jednostronnej (tj. podawania alergenu
do bardziej drożnej jamy nosowej) czy
też obustronnej prowokacji. We wcześniejszych badaniach podawano roztwór
alergenu najczęściej do jednej jamy
nosowej, natomiast do drugiej roztwór

kontrolny [5, 11, 19]. Inni autorzy aplikowali roztwór kontrolny, a następnie alergen do jamy nosowej o lepszej drożności
[6, 15]. Opisywano również prowokację
alergenem obu przewodów nosowych,
którą poprzedzano podaniem roztworu
kontrolnego [1].
Cytowane powyżej dane z literatury,
a także poczynione własne obserwacje kliniczne pozwalają wnioskować,
że wybór miejsca aplikacji alergenu
w TPNa powinien być uzależniony od
celu, jakiemu ma służyć ta prowokacja,
np.: diagnostyce alergologicznej, badaniu nasilenia zapalenia alergicznego
w błonie śluzowej nosa, czy też ocenie
nieswoistej nadreaktywności nosa. Nie
bez znaczenia wydaje się ponadto zależność wyboru miejsca aplikacji alergenu
od przyjętej obiektywnej metody oceny
wyniku TPNa.
TPNa wykonywany w celach
diagnostycznych (ocena tylko EPR)
można przeprowadzić prowokując
zarówno jedną, jak i obie jamy nosowe, po uprzednim podaniu roztworu
kontrolnego [12, 26]. Prowokowanie
tylko jednej jamy nosowej i następnie
oddzielne badanie odpowiedzi z obu jam
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(tj. prowokowanej i nie prowokowanej),
umożliwia dodatkowo uzyskanie informacji o reakcjach odruchowych z jamy
nie poddanej prowokacji [8].
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Aktualne zalecenia
Większość badaczy wyraża pogląd, że
najlepszym miejscem deponowania
alergenu jest przednia część małżowiny nosowej dolnej ze względu na
jej dużą reaktywność, co jest korzystne
dla TPNa. Przy tym miejscu depozycji
i stosowaniu roztworu wodnego w aerozolu zmniejsza się ryzyko przedostania
dużych ilości alergenu w okolice ujść
trąbek słuchowych oraz możliwość
zainhalowania alergenu do dolnych dróg
oddechowych. Jest to szczególnie istotne
dla zredukowania do minimum powikłań
TPNa [30].
(4) Czynniki lokalne, cykl nosowy, pora
roku, dnia, leki
Przedstawione powyżej niejednokrotnie bardzo zróżnicowane poglądy licznych autorów na temat rodzaju alergenu,
jego stężenia, dawki, a także sposobu
dostarczania alergenu na błonę śluzową
nosa oraz wyboru miejsca jego aplikacji
w jamie nosowej, nie wyczerpują wszystkich uwarunkowań metodycznych TPNa.
Wykonując TPNa należy rozważyć szereg
innych, pozornie mniej istotnych czynników wpływających na ostateczny wynik
testu prowokacji nosowej.
Prace grupy prof. Naclerio wykazały
na przykład istotny wpływ warunków
panujących w pomieszczeniu, w którym
przeprowadza się badanie, na przebieg
i ostateczny wynik TPNa. Podwyższona
bowiem temperatura (tj. do 37°C) i zwiększona wilgotność powietrza (tj. do 90%) ,
zmniejsza przepuszczalność naczyń redu-

kując w ten sposób odpowiedź nosa na
alergen, co może być przyczyną wyników fałszywie ujemnych [35]. Devalia
i wsp. wykazał z kolei, że ekspozycja górnych dróg oddechowych na NO2 zwiększa ilość aktywowanych eozynofilów
w błonie śluzowej nosa po prowokacji
alergenem, zwłaszcza u chorych z ANN
[10]. Kunkel i wsp. stwierdził natomiast
zwiększone uwalnianie różnych mediatorów zapalnych w błonie śluzowej nosa
pod wpływem niskich stężeń ozonu (tj.
około 0,1 ppm) [25], co może być przyczyną nadmiernej reakcji błony śluzowej
nosa w TPNa. Doniesienia powyższe
dowodzą znaczenia stałości warunków
środowiskowych, w których wykonuje się TPNa, na wynik tego badania.
Powszechnie stosowane powinny być
więc określone warunki zewnętrzne
wykonywania TPNa: pomieszczenie
o stałej, „fizjologicznej” temperaturze
i wilgotności, najlepiej klimatyzowane.
TPNa ponadto powinno poprzedzać
co najmniej 30 minutowa aklimatyzacja błony śluzowej nosa do warunków
panujących w pomieszczeniu, w którym
przeprowadza się badanie, której celem
jest ograniczenie reakcji nieswoistych ze
strony nosa [24].
Nie bez znaczenia jest też obecność
zmian anatomicznych w nosie, jak na
przykład skrzywienie przegrody nosa,
co może być przyczyną złej dystrybucji
alergenu podawanego w aerozolu.
Stwierdzono też wpływ pory roku na
wynik przeprowadzanego TPNa, związany ze zjawiskiem „efektu przyzwalającego” zwanego inaczej „torowaniem” (priming). Termin ten został po raz pierwszy
użyty przez Connell’a dla opisania wpływu pierwszego TPNa na wynik badań
następnych [9]. Cytowany autor stwierdził, że podanie tych samych dawek
alergenów pyłków traw w kolejnych
dniach prowadzi do coraz bardziej nasilonych objawów klinicznych i wzrostu
oporu dróg nosowych (NAR) po każdej
następnej prowokacji. Mechanizm ten
powoduje między innymi utrzymywanie
się zwiększonej nadreaktywności błony
śluzowej nosa na pyłki roślin u pacjentów z pyłkowicą w trakcie sezonu pylenia, a także co najmniej przez następne
6 tygodni po sezonie. Znajomość powyższego zjawiska pozwala odpowiednio

Alergologia Współczesna nr 1 (12)
zaplanować czas wykonania TPNa z pył- EPR w TPNa wpływ cyklu nosowego
kami roślin, oraz ustalić ewentualnie na wynik TPN jest minimalny i nie
termin kolejnych prowokacji nosowych powinien być brany pod uwagę [48].
Wynik TPNa może także, do pewnego
z tymi alergenami. Efekt ten nie występuje w przypadku alergenowych TPO, stopnia, zależeć od stopnia sprawności oczyszczania śluzowo-rzęskowego.
co wyraźnie różni te dwa badania.
TPNa należy przeprowadzać między Sprawność tego aparatu wpływa na
godziną 9. 00 a 12. 00, by zminimalizo- szybkość dystrybucji podanego alergenu
wać możliwy wpływ rytmu dobowego w drogach nosowych [32]. W związku
na przebieg reakcji alergicznych i droż- z tym u chorych z upośledzonym oczyszność nosa. Wykazano bowiem, że rytm czaniem śluzowo-rzęskowym można oczedobowy jest przyczyną zwiększonej kiwać wyższego stężenia antygenu w miejdrożności nosa w godzinach rannych scu aplikacji i prawdopodobnie silniejszej
w porównaniu z drożnością nosa wie- reakcji zapalnej z wyraźnymi reakcjami
odruchowymi. Ponieważ takie zaburzenie
czorem [34].
Cykl nosowy jest następnym czyn- spotyka się często u chorych na ANN i astnikiem potencjalnie wpływającym mę oskrzelową [14], jest to jeszcze jedna
na wynik TPNa, zwłaszcza w mode- z przesłanek potwierdzających słuszność
lu prowokacji jednostronnej i przy podawania do testu prowokacji nosowej
ocenie LPR. Wskazują na to relacje alergenu w aerozolu, a nie w kroplach
Należy również zwrócić uwagę, że
między czasem trwania cyklu, tj.
3-8 godzin [47], a czasem wystąpie- ważnymi czynnikami wpływającymi na
nia zaburzeń drożności nosa w LPR, przebieg i wynik TPNa są leki przyjmotj. 4-6 godzin po donosowym poda- wane przez chorego oraz odpowiedni
niu alergenu [44]. Może więc mieć czas ich odstawienia przed prowokacją.
miejsce sytuacja, w której cykl noso- W tabeli II zestawiono najczęściej stowy niejako „nałoży” się na pogar- sowane leki mogące wpłynąć na wynik
szającą się w LPR drożność nosa. TPN oraz czas ich odstawienia przed
W przypadku natomiast oceny tylko prowokacją.
Tabela II. Minimalny czas odstawienia leków przed wykonaniem testu prowokacji nosowej
z alergenem (TPNa) (opracowanie własne). IN - leki podawane donosowo
Lek

Czas odstawienia

Glikokortykosteroidy p. o., i. v., i. m.

8 dni

Glikokortykosteroidy IN

2-4 tygodni

Kromony IN

3-5 dni

Ketotifen p. o.

7 dni

Preparaty antyhistaminowe I generacji

2-4 dni

Preparaty antyhistaminowe II generacji
(z wyjątkiem astemizolu)

4-7 dni

Leki antyleukotrienowe

2-4 dni

Teofilina retard

2 dni

α-sympatykomimetyki IN

1 dzień

β2-sympatykomimetyki p. o.

12 godzin

Leki antycholinergiczne IN

2-3 dni

Niesteroidowe leki przeciwzapalne p. o.

7 dni

Leki hipotensyjne (rezerpina, klonidyna,
α-metylodopa) oraz trójcykliczne antydepresyjne)

3 tygodnie
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Wpływ immunoterapii swoistej na stężenie
eotaksyny w surowicy chorych uczulonych
na alergeny pyłku roślin
Immunoterapia swoista (SIT) jest
jedną z metod leczenia chorób alergicznych związanych z alergią typu I,
IgE-zależnych, m.in. alergii pyłkowej [12,
13, 14]. Podstawową metodą monitorowania skuteczności immunoterapii swoistej jest subiektywna ocena dolegliwości oraz zapotrzebowania na leki w sezonie pylenia lub w okresie nasilonej
ekspozycji na alergeny całoroczne [12].

Dotychczas nie znaleziono markera laboratoryjnego, którego pomiary zobiektywizowałyby to leczenie [15]. Nadal
nieznane pozostają również mechanizmy immunoterapii swoistej, a badania
ostatnich lat wskazują, że wpływa ona na
odpowiedź immunologiczną w sposób,
który przywraca jej prawidłowe funkcjonowanie [9, 10]. Zachowanie się aktywnych mediatorów zapalenia alergicznego
w przebiegu SIT budzi więc duże zainteresowanie. Potwierdzenie wpływu SIT
na odpowiedź immunologiczną dostarcza ważnych dowodów na skuteczność
i celowość stosowania tej formy leczenia, a pytanie, czy na podstawie oceny
parametrów immunologicznych będzie
można przewidzieć i planować przebieg
immunoterapii u poszczególnych chorych, zadaje sobie wielu badaczy.
Badania ostatnich lat wskazują na istotną rolę chemokin w patomechanizmie
zapalenia. Chemokiny to grupa cytokin
o właściwościach chemotaktycznych
i aktywujących dla różnych komórek

układu immunologicznego. Właściwości
biologiczne chemokin beta, a zwłaszcza
ich działanie chemotaktyczne i aktywujące eozynofile, powodują, że przypisuje
się im istotny udział w patomechanizmie
zapalenia alergicznego [1, 8]. Chemokiny
wywierają wpływ na komórki poprzez
interakcję z receptorami. Zależna od chemokin migracja i degranulacja eozynofila
mediowana jest przez ligandy receptora
CCR3, a zwłaszcza przez eotaksynę,
monocytarny chemotaktyczny czynnik
białkowy 4 (MCP-4), chemokinę RANTES
oraz MCP-3. Eotaksyna jest polipeptydem zbudowanym z 74 aminokwasów.
Jej powinowactwo do receptora CCR3
oraz wpływ na chemotaksję eozynofilów
są kilkakrotnie silniejsze niż chemokin
RANTES i MCP-3 [5, 11].
W pracy postanowiono wykazać
udział eotaksyny w mechanizmie SIT
na podstawie oceny zmiany jej stężenia w surowicy w przebiegu leczenia
odczulającego oraz określić przydatność
pomiaru tej chemokiny w surowicy
do monitorowania skuteczności SIT.
Dodatkowym celem było zbadanie
wpływu płci i wieku na wartości stężenia eotaksyny w surowicy.
Badaniem objęto 181 osób, w tym 122
chorych na pyłkowicę, u których stwierdzono zgodność wywiadu i objawów
klinicznych z wynikami punktowych
testów skórnych oraz stężeniem swoistych IgE w surowicy indukowanych
alergenami pyłku drzew (leszczyna, olcha,
brzoza) lub traw/zbóż, oraz 59 zdrowych,
stanowiących grupę kontrolną.
Chorzy na pyłkowicę pozostawali pod
opieką Kliniki Chorób Wewnętrznych,
Pneumonologii i Alergologii CSK WAM
w Warszawie w latach 1999 – 2001.
W grupie tej znajdowały się 44 kobiety
w wieku od 16 do 55 lat, średnio 30,8
± 10,8 lat, i 78 mężczyzn w wieku od 13
do 52 lat, średnio 29,6 ±10,6 lat. U 56
chorych objawy występowały w okresie
pylenia drzew (leszczyna, olcha, brzoza), u 66 chorych objawy występowały
w okresie pylenia traw/zbóż. Objawy
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sezonowego zapalenia błony śluzowej
nosa występowały u wszystkich osób,
sezonowe zapalenie spojówek współistniało u 90,2% osób, a sezonowa astma
oskrzelowa u 42,6% osób. W trakcie
wykonywania badań poza sezonem
pylenia roślin chorzy nie byli leczeni farmakologicznie. W sezonie pylenia roślin
u niektórych, w zależności od potrzeb,

leków w dniu pobrania krwi w szczycie
sezonu pylenia rośliny odpowiedzialnej
za objawy.
Stężenie eotaksyny oznaczano metodą
ELISA w pg/ml, zestawem firmy R&D
(USA). U chorych na pyłkowicę stężenie eotaksyny oceniano czterokrotnie,
a u osób z grupy kontrolnej jednorazowo (rycina 1).

Rycina 1. Oznaczanie stężenia eotaksyny w surowicy (pg/ml) chorych na pyłkowicę
i zdrowych.

�

stosowano miejscowe i doustne preparaty przeciwhistaminowe, donosowe
i wziewne glikokortykosteroidy oraz
krótko i długo działające beta 2 mimetyki. W grupie zdrowych znajdowało się 41
kobiet w wieku od 15 do 42 lat, średnio
29,7 ± 6,7 lat oraz 18 mężczyzn w wieku
od 13 do 47 lat, średnio 29,5 ± 9,4 lat.
U chorych na pyłkowicę SIT prowadzono metodą przedsezonową preparatem Allergovit firmy Allergopharma
(Niemcy) za pomocą gotowych zestawów (115 olcha 50%, 129 leszczyna
50%; 108 brzoza 100%; 015 trawy/zboża
100%), zgodnie ze schematem zalecanym
przez producenta. Efekt odczulania oceniano na podstawie ankiety wypełnianej
przez chorych, uwzględniającej nasilenie
objawów klinicznych i zapotrzebowanie
na leki w sezonie pylenia po immunoterapii, w porównaniu do poprzedniego sezonu pylenia. Oceniano również
stopień nasilenia objawów oraz zużycie

Analizy statystycznej uzyskanych
wyników badań dokonano przy użyciu
pakietu oprogramowania komputerowego STATISTICA (wersja 5.1, edycja 97).
W pierwszej części pracy porównano
stężenia eotaksyny w surowicy u chorych na pyłkowicę poza sezonem pylenia roślin i przed podaniem szczepionki
(średnia ±SD = 116,0 pg/ml ±49,0)
oraz u zdrowych (średnia ±SD = 104,04
pg/ml ±52,24). Różnice nie były istotne
statystycznie. Za pomocą analizy regresji
wykazano natomiast istotną statystycznie
korelację pomiędzy wiekiem a stężeniem
eotaksyny w surowicy u zdrowych (rycina 2) oraz pomiędzy płcią i wiekiem a stężeniem eotaksyny w surowicy u chorych
na pyłkowicę (rycina 3). Zarówno u zdrowych, jak i chorych na pyłkowicę wraz
z wiekiem stężenie surowiczej eotaksyny
ulega zwiększeniu. Obserwacja ta jest
ważna w kontekście przyszłych badań
naukowych i stanowi istotny czynnik,
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który należy uwzględniać przy porównywaniu uzyskanych wyników. Wpływ
płci na stężenie eotaksyny w surowicy
obserwowano jedynie u chorych na pyłkowicę. Było ono istotnie większe u mężczyzn niż u kobiet. Brak takiej zależności

u zdrowych być może spowodowany był
małą liczebnością grupy.
Udział eotaksyny w mechanizmie
immunoterapii był zróżnicowany. Po
podaniu szczepionki istotne zmniejszenie stężenia eotaksyny (p=0,029) obser-

Równanie regresji dla zdrowych
Eotaksyna = 3,166 × wiek + 10, 122 ± 46,833
(0,812)
(24,870)
Rycina 2. Zależność stężenia eotaksyny w surowicy (pg/ml) od wieku u zdrowych
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Równanie regresji dla chorych na pyłkowicę
Eotaksyna = 37, 52 × Płeć + 1,291 x Wiek + 15,982 ± 43,982
(8,296)
(0,377) (18,616)
Rycina 3. Zależność stężenia eotaksyny w surowicy (pg/ml) od wieku i płci
u chorych na pyłkowicę (R = 0,45; p < 0,0001)
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wowano jedynie u chorych uczulonych
na pyłek brzozy (∆ EOT 2-1: średnia [SD]
= -23,01 pg/ml [34, 28]). Odczulanie nie
miało natomiast istotnego statystycznie
wpływu na zmiany w stężeniu eotaksyny u chorych uczulonych na pyłek
leszczyny/olchy (∆ EOT 2-1: średnia [SD]
= -7,09 pg/ml [53, 9]) i traw/zbóż (∆ EOT
2-1: średnia [SD] = -0,73 pg/ml [39, 17]).
W czasie sezonu pylenia u chorych uczulonych na pyłek brzozy stężenie eotaksyny było mniejsze niż po zakończeniu
immunoterapii (∆EOT 3-2: średnia [SD]
= -3,93 pg/ml [33, 17]), w przeciwieństwie do chorych uczulonych na pyłek
leszczyny/olchy (∆ EOT 3-2: średnia
[SD] = 37,71 pg/ml [44,04]) i traw/zbóż
(∆ EOT 3-2: średnia [SD] = 1,42 pg/ml
[37, 63]). Co więcej, chorzy uczuleni na
pyłek leszczyny/olchy zareagowali na
sezon pylenia istotnym zwiększeniem
stężenia eotaksyny. Ze względu na niewielką liczbę tych chorych obserwacje
te wymagają potwierdzenia na większym
materiale. Stwierdzone po zakończeniu
pylenia wszystkich roślin, a więc w okresie bezobjawowym, zwiększenie stężenia
eotaksyny u uczulonych na pyłek brzozy
(∆ EOT 4-3: średnia [SD] = 18,12 pg/ml
[45, 4]) potwierdza słabą przydatność
pomiaru zmian stężenia tej chemokiny
w surowicy do monitorowania SIT.
Uzyskane wyniki wskazują, że na
zmiany w stężeniu eotaksyny w surowicy miał wpływ rodzaj zastosowanego
w szczepionce alergenu. Ogólnie znany
jest fakt, że zarówno pyłek brzozy, jak
i pyłek traw/zbóż są silnymi alergenami
[7]. Interesujące, że różnice w stężeniu
eotaksyny wykazane pomiędzy pomiarami (2 vs 1 oraz 3 vs 2) u chorych
uczulonych na pyłek drzew, zwłaszcza
brzozy, były wyraźne, a praktycznie nie
występowały u chorych uczulonych na
pyłek traw/zbóż. Z jednej strony może
na to wpływać fakt, że pyłek drzew
pojawia się w atmosferze jako pierwszy, a drzewa pylą krótko i gwałtownie,
w przeciwieństwie do bardzo długiego
sezonu pylenia traw, podczas którego
chory narażony jest na mniejsze różnice
w nasileniu pylenia. Ponadto pylenie
traw jest zawsze poprzedzone pyleniem
drzew, które może odpowiadać za zjawisko uwrażliwiania (ang. priming effect)
[2]. Odczulanie na pyłek traw/zbóż

miało miejsce w marcu i kwietniu, tj.
w okresie pylenia drzew, i choć chorzy
nie reagowali na pyłek drzew to jedynie
u nielicznych w testach skórnych nie
obserwowano uczulenia. Zagadnienie to
wymaga dalszych badań z udziałem chorych zarówno z monowalentną alergią,
jak i monowalentnym uczuleniem.

Bardzo interesujące są wyniki wskazujące na wpływ systemowych leków
przeciwhistaminowych na stężenie surowiczej eotaksyny. Rycina 4. przedstawia
porównanie zmian w stężeniu eotaksyny
w surowicy pomiędzy szczytem pylenia
i zakończeniem SIT (badanie 3 vs badanie
2) u 85 chorych z poprawą kliniczną, których podzielono na podgrupy uwzględniające leczenie objawowe w sezonie pylenia.
Średnie stężenie eotaksyny pomiędzy
badaniami 3 i 2 było istotnie mniejsze
(p = 0,02) u 31 chorych otrzymujących
poza lekami donosowymi i wziewnymi
również systemowe leki przeciwhistaminowe (∆ EOT 3-2: średnia [SD] = –9,5 pg/ml
[39, 0]) niż u 51 chorych, którzy nie stosowali leków lub przyjmowali je sporadycznie
(∆ EOT 3-2: średnia [SD] = 8,6 pg/ml [29,
7]). W podsumowaniu należy podkreślić,
że łączne zastosowanie immunoterapii
swoistej i systemowych leków przeciwhistaminowych istotnie zmniejszyło stężenie
surowiczej eotaksyny w sezonie pylenia
u osób z poprawą kliniczną po leczeniu
odczulającym. W ciągu ostatnich kilkunastu lat przeprowadzono wiele badań,
które sugerują, że leki blokujące receptor
H1, obok działania przeciwalergicznego,
wykazują właściwości przeciwzapalne [3,
6, 16], a uzyskane w pracy wyniki potwierdzają obserwacje dotyczące supresyjnego
wpływu leków przeciwhistaminowych na
wytwarzanie eotaksyny [4].
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Legenda:
0–
1–

podgrupa nie przyjmująca leków bądź stosująca je sporadycznie (n = 51)
chorzy przyjmujący systemowe leki przeciwhistaminowe w połączeniu z lekami
donosowymi i wziewnymi oraz chorzy przyjmujący jedynie leki donosowe lub
wziewne (n = 34)
2 – podgrupa przyjmująca systemowe leki przeciwhistaminowe w połączeniu z lekami
donosowymi i wziewnymi (n = 31)
3 – podgrupa przyjmująca jedynie leki donosowe lub wziewne (n =3)

Rycina 4. Zmiany stężenia eotaksyny w surowicy (pg/ml) pomiędzy szczytem pylenia i zakończeniem SIT (badanie 3 vs badanie 2) u chorych
z poprawą kliniczną, z uwzględnieniem leczenia objawowego w sezonie pylenia
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Czy można stosować jeden nożyk
do wykonania serii testów u jednego
pacjenta, wycierając go przed kolejnymi
nakłuciami?
Punktowe testy skórne ze standaryzowanymi ekstraktami alergenowymi
są podstawową metodą diagnostyczną
wykorzystywaną w gabinecie alergologicznym. Testy te służą do wykrywania
obecności w skórze swoistych przeciwciał klasy IgE, odpowiedzialnych za inicjację reakcji typu I (natychmiastowej)
według klasyfikacji Gella-Coombsa.
Czułość i swoistość tej metody zależy
od wielu czynników, w szczególności
od techniki wykonania testów, zastosowania odpowiednich ekstraktów
alergenowych, odstawienia
leków
wpływających na reaktywność skóry
i miejsca testowania. Metodykę prawidłowego wykonania testów skórnych
przedstawiono w jednym z poprzednich
numerów „Alergologii Współczesnej”
[1]. Problemem, który wciąż budzi wiele
wątpliwości, jest możliwość wykorzystania jednego lancetu do nakłucia serii
testów z kilkoma alergenami u jednego pacjenta. Zgodnie z zaleceniami
Europejskiej
Akademii
Alergologii

i Immunologii Klinicznej [2] do testów
skórnych powinny być wykorzystane
specjalnie skonstruowane do tego celu
nożyki jednorazowego użycia. Niektóre
źródła [3, 4] dopuszczają wykorzystanie
nożyka do serii testów u chorego podkreślając jednocześnie, że nożyk powinien być dokładnie oczyszczony przed
wprowadzeniem kolejnych alergenów.

Maciej Kupczyk,
Piotr Kuna
Klinika Pneumonologii
i Alergologii IMW UM
w Łodzi

W badaniach przeprowadzonych w naszym ośrodku wykazaliśmy, że zastosowanie w praktyce tej metody prowadzi
do wzrostu liczby fałszywie dodatnich
wyników testów skórnych [5]. Badaną
grupę stanowiły 52 osoby, w tym 13
zdrowych i 39 alergików, u których
łącznie wykonano 1408 nakłuć [6].

Zastosowano standaryzowane ekstrakty
alergenów firmy Alergopharma, kontrolę ujemną oraz histaminę i kodeinę
jako kontrolę dodatnią. U wszystkich
testowanych osób wykonano punktowe testy skórne jednoczasowo dwiema
metodami: jedno nakłucie – jeden nożyk
na jednym przedramieniu i seria nakłuć
jednym nożykiem na drugim. Gdy nożyk
używany był do więcej niż jednego
nakłucia wycierano go starannie przed
każdym kolejnym testem gazikiem
nasączonym 70-procentowym spirytusem. Po każdym z badanych roztworów
nakładano kontrolę ujemną. W metodzie,
w której stosowano jeden nożyk do
wykonania serii nakłuć, obserwowano
występowanie fałszywie dodatnich reakcji na roztwór kontroli ujemnej (placebo
nałożone po alergenie) w 57%, gdy przeanalizowano wszystkie obserwowane
reakcje (bąbel ≥1 mm) i w 36% przy
uwzględnieniu wyłącznie bąbli ≥3 mm.
Nie zaobserwowano fałszywie dodatnich
reakcji przy stosowaniu jednego nożyka
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do jednego nakłucia. Ponadto stwierdzono, że wielkość reakcji fałszywie dodatniej jest wprost proporcjonalna do siły
odczynu na alergen po którym kontrola
ujemna została nałożona. Potwierdza to
hipotezę, że występowanie reakcji fałszywie dodatnich związane jest z przenoszeniem się śladowych ilości alergenu
na nożyku, pomimo jego starannego
wycierania. Do podobnych wniosków
doszli Piette i wsp. [7]. Zaobserwowali
oni, w zależności od badanego ekstraktu,
od 12,5% do 67,5% wyników fałszywie
dodatnich przy zastosowaniu jednego
lancetu. Dodatkowo wykazali, że różnice
w częstości występowania reakcji fałszy-

wie dodatnich zależą od lepkości stosowanych ekstraktów alergenowych.
Podsumowując należy podkreślić,
że przy ocenie wyników punktowych
testów skórnych należy zwrócić szczególną uwagę na technikę ich wykonania. Zastosowanie jednego nożyka do
wielu nakłuć, pomimo tego, że wydaje
się atrakcyjne ze względów ekonomicznych, prowadzi do statystycznie istotnego wzrostu występowania reakcji fałszywie dodatnich i nie powinno służyć do
identyfikacji czynnika odpowiedzialnego
za rozwój alergii, zwłaszcza u chorych
kwalifikowanych na podstawie testów
skórnych do immunoterapii.

Piśmiennictwo:
1. Wiśniewska-Barcz B, Orłowska E. Testy skórne w diagnostyce alergologicznej. Alergologia Współczesna 2001; 4 (09): 15.
2. Allergen standardisation and skin tests. Position paper. Allergy 1993; 48 (suppl. 14): 48.
3. Becker A. B. Badania pomocnicze w astmie oskrzelowej w Astma oskrzelowa. Vademecum. O’Byrne P. M.,
Thomson N. C. (red. ), α-Medica Press, wyd. I, Bielsko-Biała 1996.
4. Mazurek H. Testy skórne w praktyce. Medipress. Choroby dróg oddechowych. Alergologia. 1997; 2: 15-21.
5. Kupczyk M i wsp. Not one lancet for multiple SPT. Allergy 2001; 56: 256.
6. Kupczyk M i wsp. Precyzja i ekonomia punktowych testów skórnych. Pol Merk Lek 2002; 69: 190.
7. Piette V i wsp. Prick tests to aeroallergens: is it possible simply to wipe the device between tests? Allergy 2002; 57: 940. g
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Opis przypadku pacjentki
z nadpłytkowością samoistną
odczulanej interferonem

Krzysztof Buczyłko1,
Zbigniew Sankowski2

Opisywany
przypadek
dotyczy
pacjentki lat 41, u której wiosną 1996
roku po pobycie w Klinice Hematologii
Akademii Medycznej w Gdańsku, rozpoznano nadpłytkowość samoistną.
Rozpoznanie to potwierdzono w Klinice Hematologii Centralnego Szpitala
Klinicznego w Warszawie. Od kwietnia 1996 rozpoczęto u pacjentki terapię hydroksykarbamidem 1,0g/dobę.
Uzyskano remisję choroby, wyrażającą
się poprawą stanu klinicznego oraz
spadkiem poziomu płytek. W czasie
terapii hydroksykarbamidem pacjentka
zaszła w ciążę. Było to powodem zmiany leczenia – odstawiono hydroksykarbamid, a włączono interferon alfa –2b
(Intron A -Schering Plough)* 1 fiolka
a 3mln j. m. co 1-2 dni podskórnie.
Leczenie Intronem, z przerwami zależnymi od remisji choroby, kontynuowano do października 1997 (w międzyczasie pacjentka urodziła zdrowe dziecko).
W październiku 1997 po kolejnych
dawkach Intronu pojawiły się zmiany
skórne o typie uogólnionej pokrzywki.
Zastosowano wówczas interferon α2a** (Roferon A -F. Hoffmann - La Roche
Ltd)*** - 1 fiolkę a 3mln j. m. co 2-gi
dzień podskórnie. Roferon A w swym
podłożu nie zawiera albuminy ludzkiej,
ale zamiana preparatów nie spowodowała ustąpienia pokrzywki. Było to
powodem przerwania leczenia interferonem i powrotu do terapii hydroksykarbamidem. Zmiany skórne całkowicie
ustąpiły.
W kwietniu 1998 roku pacjentka zgłosiła się na konsultację do Wojewódzkiej
Poradni Alergologicznej w Koszalinie.

1 Zakład Alergologii WAM
w Łodzi
Kierownik:
Prof. Dr hab. n med.
Krzysztof Buczyłko
2 Wojewódzka Poradnia

Zaproponowano odczulanie na interferon.
Ponieważ związek między pojawieniem
się zmian skórnych, a wstrzyknięciami
interferonu był niewątpliwy, nie wykonywano testów na interferon. Odczulanie
przeprowadzono w ciągu kolejnych
pięciu dni podając co 1,5 godz wzrastające stężenia rozcieńczonych roztworów

Bożena Małek2

Alergologiczna
w Koszalinie
Kierownik: Lek. Zbigniew
Sankowski

interferonu alfa –2a (Roferon A). Jako
rozcieńczalnika użyto rozpuszczalnika dla
Alutardu (ALK Diluent)****. Przygotowano
kolejne rozcieńczenia 10 - krotnie słabszych roztworów wstrzykując każdorazowo 0, 5 ml roztworu rozcieńczanego (począwszy od 1 mililitrowej fiolki Roferonu
A zawierającej 3 mln j. m. interferonu) do
4, 5 ml rozpuszczalnika. Schemat odczulania przedstawiono poniżej:

*

INTRON A – skład fiolki do wstrzyknięć: interferon alfa –2b: 3, 5 lub 10 mln j. m.,
substancje buforowe: kwas aminooctowy, dwuzasadowy fosforan sodowy, jednozasadowy fosforan sodowy oraz ludzka albumina
** Interferony alfa: -2b i -2a różnią się między sobą jednym aminokwasem w pozycji 23 łańcucha białkowego: interferon alfa –2a: Lys-23,
His-34; interferon alfa –2b: Arg-23, His-34
*** ROFERON A - skład fiolki do wstrzyknięć: 3, 4. 5, 6, 9 lub 18 mln j. m. interferonu alfa
–2a oraz podłoże: octan amonowy, chlorek sodu, alkohol benzylowy, polisorbat 80,
kwas octowy, wodorotlenek sodu.
**** ALK Diluent - fiolki a 4. 5 ml: chlorek sodu 5mg, wodorowęglan sodu 2. 5 mg, Fenol
5mg, woda do iniekcji do 1ml.
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I doba (iniekcje podskórne co 1,5 h)
Rozcieńczenie

Ilość jednostek
interferonu
w 1 ml roztworu

Objętość
wstrzyknięcia

Podana dawka
Interferonu

1: 1000 000

3 j / 1 ml

0,1 ml

0,3 j. m.

1: 100 000

30 j / 1 ml

0,1 ml

3 j. m.

1: 10 000

300 j / 1 ml

0,1 ml

30 j. m.

1: 1000

3000 j / 1 ml

0,1 ml

300 j. m.

II doba (iniekcje podskórne co 1,5 h)
Rozcieńczenie

Ilość jednostek
interferonu
w 1 ml roztworu

Objętość
wstrzyknięcia

Podana dawka
Interferonu

1: 1000

3000 j / 1 ml

0,1 ml

300 j. m.

1: 100

30 000 j / 1 ml

0,1 ml

3 000 j. m.

1: 10

300 000 j / 1 ml

0,1 ml

30 000 j. m.

1: 1
(bez rozcieńczenia)

3000 000 j / 1 ml

0,1 ml

300 000 j. m.

W kolejnych dobach odczulania stosowano wzrastające dawki Roferonu A
(iniekcje co 1,5h)

III doba
Rozcieńczenie

Ilość jednostek
interferonu
w 1 ml roztworu

Objętość
wstrzyknięcia

Podana dawka
Interferonu

3000 000 j / 1 ml

0,1 ml

300 000 j. m.

3000 000 j / 1 ml

0,2 ml

600 000 j. m.

3000 000 j / 1 ml

0,3 ml

900 000 j. m.

3000 000 j / 1 ml

0,4 ml

1 200 000 j. m.

bez rozcieńczenia

IV doba
Rozcieńczenie

bez rozcieńczenia
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Ilość jednostek
interferonu
w 1 ml roztworu

Objętość
wstrzyknięcia

Podana dawka
Interferonu

3000 000 j / 1 ml

0,4 ml

1 200 000 j. m.

3000 000 j / 1 ml

0,5 ml

1 500 000 j. m.

3000 000 j / 1 ml

0,6 ml

1 800 000 j. m.

3000 000 j / 1 ml

0,7 ml

2 100 000 j. m.

Alergologia Współczesna nr 1 (12)

V doba
Rozcieńczenie

Ilość jednostek
interferonu
w 1 ml roztworu

Objętość
wstrzyknięcia

Podana dawka
Interferonu

3000 000 j / 1 ml

0,7 ml

2 100 000 j. m.

3000 000 j / 1 ml

0,8 ml

2 400 000 j. m.

3000 000 j / 1 ml

0,9 ml

2 700 000 j. m.

3000 000 j / 1 ml

1,0 ml

3 000 000 j. m.

bez rozcieńczenia

Odczulanie przebiegało bez powikłań
– nie wystąpiły reakcje miejscowe ani
wysiewy pokrzywki. Po ostatniej maksymalnej dawce interferonu (3 000 000 j. m.)
wystąpiły, z 24 –godzinnym opóźnieniem,

zmiany skórne o typie pokrzywki, ale były
to zmiany znacznie mniej rozległe niż przed
odczulaniem. Wystąpienie zmian skórnych
było powodem dalszego kontynuowania
odczulania wg następującego schematu:

I doba (iniekcje podskórne co 30 min.)
Rozcieńczenie

1: 1000

Ilość jednostek
interferonu w 1 ml
roztworu

Objętość
wstrzyknięcia

Podana dawka
Interferonu

3000 j / 1 ml

0, 1 ml

300 j. m.

1: 100

30 000 j / 1 ml

0, 1 ml

3 000 j. m.

1: 10

300 000 j / 1 ml

0, 1 ml

30 000 j. m.

3000 000 j / 1 ml

0, 1 ml

300 000 j. m.

1: 1
(bez rozcieńczenia)

II doba (iniekcje podskórne co 30 min.)
Rozcieńczenie

Ilość jednostek
interferonu
w 1 ml roztworu

Objętość
wstrzyknięcia

Podana dawka
Interferonu

3000 000 j / 1 ml

0, 1 ml

300 000 j. m.

3000 000 j / 1 ml

0, 2 ml

600 000 j. m.

3000 000 j / 1 ml

0, 3 ml

900 000 j. m.

3000 000 j / 1 ml

0, 4 ml

1 200 000 j. m.

bez rozcieńczenia
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III doba (iniekcje podskórne co 30 min.)
Rozcieńczenie

bez rozcieńczenia

Ilość jednostek
interferonu
w 1 ml roztworu

Objętość
wstrzyknięcia

Podana dawka
Interferonu

3000 000 j / 1 ml

0, 4 ml

1 200 000 j. m.

3000 000 j / 1 ml

0, 5 ml

1 500 000 j. m.

3000 000 j / 1 ml

0, 6 ml

1 800 000 j. m.

3000 000 j / 1 ml

0, 7 ml

2 100 000 j. m.

IV doba (iniekcje podskórne co 30 min.)
Rozcieńczenie

Ilość jednostek
interferonu
w 1 ml roztworu

Objętość
wstrzyknięcia

Podana dawka
Interferonu

3000 000 j / 1 ml

0, 7 ml

2 100 000 j. m.

3000 000 j / 1 ml

0, 8 ml

2 400 000 j. m.

3000 000 j / 1 ml

0, 9 ml

2 700 000 j. m.

3000 000 j / 1 ml

1, 0 ml

3 000 000 j. m.

bez rozcieńczenia
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Po podaniu ostatniej dawki Roferonu A
(3000 000 j. m. ) wystąpiła duża reakcja
miejscowa – rumień wielkości dłoni
pacjentki. Wdrożono do terapii RoferonA
(3 000 000 j. m./dobę podskórnie)
– duże reakcje miejscowe utrzymywały
się jeszcze przez ok. 10 dni, po czym
ustąpiły. Pacjentka była leczona początkowo RoferonemA, a następnie zastosowano Intron A. Wysiewy pokrzywki ani
reakcje miejscowe nie występują (dwumiesięczny okres obserwacji).
Interferony (IFN) stanowią grupę
ponad 20 różnych glikoproteidów
o podobnych właściwościach biologicznych, różniących się budową chemiczną
(sekwencją pewnych aminokwasów).
Komórki ludzkie produkują 3 główne
typy interferonów: α, β, γ. Interferon α
jest wytwarzany przede wszystkim przez
leukocyty, interferon β przez fibroblasty,
a γ (czyli IFN immunologiczny) produkowany jest przez limfocyty T. W obrębie
tych trzech głównych grup występują
różne podtypy interferonów m.in.:

IFN α-2a, IFN α-2b, IFN α-2c. (4, 12, 19)
Interferony (choć różne typy w różnym
stopniu) mają działanie przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe. Pod
wpływem działania IFN-u w komórce
dochodzi do tzw. „stanu przeciwwirusowego”. Stan ten to aktywacja przez
interferony (głównie IFNα) pewnych
enzymów wewnątrzkomórkowych (np.
2’ 5’ oligoadenylanowej syntetazy), które
z kolei aktywują rybonukleazy niszczące
wirusowe mRNA. Indukcja innych białek, kinazy proteinowej zależnej od RNA
- PKR i białka Mx, powoduje zahamowanie syntezy białek wirusowych (PKR)
i replikacji wirusa (Mx).
Interferony hamują proliferację i różnicowanie wielu komórek (najsilniej IFN γ),
w tym większości ludzkich komórek
nowotworowych in vitro.
Działanie przeciwnowotworowe interferonu polega na wzroście ekspresji
antygenów MHC na komórkach nowotworowych, stymulacji monocytów do
zwiększonej produkcji TNF-α i pobudze-
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niu aktywności komórek efektorowych
układu immunologicznego odpowiedzialnych za niszczenie komórek nowotworowych: komórki NK, makrofagi,
limfocyty T cytotoksyczne [19, 23, 25].
Wyżej wymienione właściwości interferonu były powodem zastosowania tego
preparatu w leczeniu różnych schorzeń
o etiologii wirusowej i nowotworowej
jak: wirusowe zapalenie wątroby (typu
B, C i delta), białaczka włochatokomórkowa, przewlekła białaczka szpikowa,
nadpłytkowość samoistna (lek z wyboru
u kobiet ciężarnych), stwardnienie rozsiane, rak jasnokomórkowy nerki, rak piersi,
mięsak Kaposiego, endokrynopochodne
guzy trzustki [12, 13, 19]. W wielu tych
chorobach interferon działa skutecznie
(wirusowe zapalenia wątroby) i często
jest alternatywną metodą leczniczą
powodującą mniej działań ubocznych
niż stosowanie cytostatyków (np. nadpłytkowość samoistna). Stosowany
w lecznictwie interferon jest produkowany dwoma sposobami:
– poprzez stymulację wirusem ludzkich
leukocytów. Otrzymany w ten sposób
półorganiczny (naturalny) interferon
jest mieszaniną przynajmniej 22 podtypów ludzkiego IFN-α,
– poprzez rekombinację genów. Geny
ludzkie odpowiedzialne za syntezę
IFNα wprowadza się do genomu
bakterii Escherichia coli, w wyniku
czego komórki bakteryjne zaczynają
produkować IFN-α [4, 12, 13, 19].
Metoda inżynierii genetycznej jest
bardziej rozpowszechnioną metodą
otrzymywania interferonów. Interferony
uzyskane w ten sposób mają odmienną strukturę niż interferon ludzki. Nie
zawierają one bocznych łańcuchów
cukrowych, co jednak nie wpływa na ich
aktywność biologiczną. Immunogenność
rekombinowanego IFN-u jest większa
niż naturalnego IFN-u. Naturalny IFN
jest mieszaniną wielu podtypów interferonów; każdy podtyp IFN-u jest więc
reprezentowany w niższym stężeniu, niż
w odpowiadającej dawce konkretnego
podtypu jako pojedynczego preparatu.
Grupy węglowodanowe obecne w naturalnym IFN maskują jego obszary
immunogenne i w ten sposób „obniżają”
jego antygenowość. Rekombinowane
interferony α-2a i α-2b powodują syn-

tezę przeciwciał antyinterferonowych
u większego procentu leczonych chorych niż IFN naturalny. Przeciwciała
antyinterferonowe mogą hamować
aktywność biologiczną lub modyfikować
farmakokinetykę IFN-u [19].

Escherichia coli
W piśmiennictwie wymienionych jest
wiele objawów ubocznych będących
wynikiem podawania interferonu. Są to:
uczucie zmęczenia i osłabienie, gorączka
i dreszcze, bóle mięśni, brak łaknienia
i nudności, bóle brzucha, wypadanie
włosów, rumień w miejscu wstrzyknięcia, depresja, trudności w koncentracji
uwagi, zaburzenia snu, chudnięcie, biegunka, psychozy, zakażenia bakteryjne,
depresja szpiku. Donoszono również
o indukcji schorzeń autoimmunologicznych w czasie terapii interferonem.
Interferon α może indukować rozwój
niedokrwistości hemolitycznej, autoimmunologicznego zapalenia tarczycy,
zespołu Sjögrena, łuszczycy, a także bielactwa [1, 8, 13, 21, 23].
Wg danych z piśmiennictwa, uczulenie na interferon uważane jest za
bezwzględne przeciwwskazanie do
jego dalszego stosowania. Wydaje
się, że zwiększona immunogenność
rekombinowanego IFN-u może również doprowadzić do powstania reakcji
alergicznej. Odczulanie na interferon
u takich pacjentów może być powodem
ponownego wdrożenia do terapii IFN-u,
który jest często u nich jedyną skuteczną i w miarę pozbawioną działań ubocznych (w porównaniu np. do podawania
cytostatyków) metodą leczniczą.
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Znaczenie alergologiczne pyłku pokrzywy
Charakterystyka palinologiczna pokrzywy przedstawia się następująco:
Pokrzywa (Urtica dioica) sezon pylenia od czerwca do połowy września,
szczyt w lipcu-sierpniu, pyłek bardzo
mały - średnica ok. 15 µm. - o dobrych
właściwościach lotnych, ale o niewielkiej alergenowości. Nie wywołuje alergii monowalentnej. Nabiera znaczenia
w zaawansowanej pyłkowicy. Z reguły
współistnieje uczulenie na inne chwasty
i na trawy. Duże stężenie pyłku przez
wiele tygodni w roku i rozpowszechnienie w bezpośrednim otoczeniu człowieka oznacza zagrożenie dla mocno
uczulonych pacjentów. Alergia na pyłek
pokrzywy występuje u ok. 13% chorych
z pyłkowicą.
Do tej samej rodziny - Urticaceae
- należy również pospolity chwast regionu Morza Śródziemnego - parietaria.
Dane na temat reaktywności krzyżowej
obu gatunków są sprzeczne. Niemniej

J. Nizio-Mąsior
Nexter/ Allergopharma

jednak nie można wykluczyć nasilenia
dolegliwości u pacjentów uczulonych
na pokrzywę, podróżujących do krajów
śródziemnomorskich [1, 5].

Przypadek nr 1
39-letnia pacjentka zgłasza od 13 r. ż.
wodnisty katar, ataki kichania i pieczenie
oczu. Dolegliwości występują od końca
czerwca do końca sierpnia podczas
pobytu na wolnym powietrzu. Od ponad
10 lat leczona doustnymi lekami przeciwhistaminowymi i nafazoliną donosowo.
Poza tym bez istotnych dolegliwości.
Dodatni wywiad rodzinny: matka
choruje na atopową astmę oskrzelową,
siostra na katar sienny.
Diagnostykę alergologiczną przeprowadzono po raz pierwszy w 35 r. ż.
(w 1994r.) – wyniki w tabeli nr 1 i 2.
Postawiono rozpoznanie alergicznego
nieżytu nosa i spojówek wywołanego
uczuleniem na pyłki traw i zbóż.

Tabela nr 1. Wyniki testów skórnych wykonanych
alergenami firmy Allergopharma
(n= nie badano)
Alergen

1994

1997

1998

0,9% NaCl

0/2

0/0

0/0

Histamina

3/5

4/10

5/23

Trawy/zboża

6/20

5/25

7/35

Trawy

5/12

6/25

11/30

Żyto

6/12

7/35

6/28

Pszenica

5/15

6/30

5/22

Bylica

0/4

0/2

0/2

Cladosporium

n

0/0

0/0

Alternaria

n

4/20

7/25

Pokrzywa

n

5/25

4/10
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Tabela nr 2. Wyniki oznaczeń sIgE metodą CAP-RAST FEIA
firmy Pharmacia [kU/l]
n=nie oznaczano
Alergen

1994

1998

Pokrzywa

n

63, 7

89, 3

Tymotka

56, 0

44, 9

37, 5

Żyto

26, 7

29, 3

29, 8

Pszenica

21, 8

25, 4

25, 7

Alternaria

n

21, 2

24, 2

Parietaria off.

n

n

8, 92

Parietaria jud.

n

n

8, 05

Bylica

0, 37

0, 37

0, 91

Przez 3 lata prowadzono przedsezonową immunoterapię swoistą szczepionką
Allergovit o składzie trawy/zboża 100%.
Nie uzyskano poprawy w zakresie objawów klinicznych i zużycia leków objawowych, dodatkowo w wymienionych
powyżej miesiącach pojawiła się duszność wysiłkowa.
W 1997r. powtórzono diagnostykę.
W badaniu fizykalnym pacjentka bez
odchyleń. Spirometria prawidłowa.
Dodatni test prowokacji z karbacholem.
Test prowokacji donosowej
Po podaniu roztworu soli fizjologicznej stwierdzono wzrost przepływu
o 51% i obniżenie oporów nosowych z 0,
57 na 0, 37 Pa/ccm/s. Po aplikacji alergenu (wyciągu pyłku pokrzywy) w ciągu
15 minut wystąpiły objawy nieżytu nosa
i spojówek, spadek przepływu o 40%
i wzrost oporu do 0, 62 Pa/ccm/s.
Od grudnia 1997r. do maja 1998r.
podano pierwszą serię immunoterapii
przedsezonowej szczepionką NovoHelisen Depot zawierającą 100% pyłku
pokrzywy. Tolerancja leczenia była dobra.
W 1998r. objawy nieżytu nosa i spojówek
występowały tylko przez 2 tygodnie pod
koniec czerwca i 2 tygodnie na początku
sierpnia. Pacjentka nie zgłaszała duszności. Wyniki badań kontrolnych przeprowadzonych we wrześniu 1998r. znajdują
się w tabeli 1 i 2. [5]

Przypadek nr 2
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1997

Wywiad
23-letni pacjent zgłaszający od 7 lat
wodnisty katar, kichanie i świąd oczu

od wczesnej wiosny do późnego lata.
W związku z udokumentowaną alergią
na pyłki traw, żyta i brzozy od 1996r. do
końca 1998r. przeprowadzono immunoterapię swoistą wyciągami tych pyłków.
Uzyskano znaczną poprawę tylko w miesiącach czerwiec-lipiec.
Wyniki badań alergologicznych
W testach skórnych, oprócz znanych
już uczuleń, stwierdzono nasiloną reakcję
z wyciągiem pyłku pokrzywy. Istotność
kliniczną tego alergenu zweryfikowano w teście prowokacji donosowej.
Wykorzystano wyciąg alergenowy firmy
Allergopharma o stężeniu 5000 BE/ml.
Za pomocą końcówki dozującej podano
donosowo dawkę 0, 04ml, co odpowiada
200 BE alergenu. Pacjent zareagował nasilonym, wodnistym katarem, świądem nosa
i łzawieniem oczu z towarzyszącym wyraźnym spadkiem przepływu nosowego.
Zdecydowano się na włączenie immunoterapii swoistej szczepionką NovoHelisen Depot 109 Pokrzywa 100% [6].
Komentarz
Jak wspomniano we wstępie, mimo
długiego sezonu pylenia i wysokich
stężeń pyłku w atmosferze, znaczenie
kliniczne pyłku pokrzywy jest niewielkie. Pod koniec lat 70-tych Horak i wsp.
analizował stężenia pyłku 19 gatunków
roślin w atmosferze Wiednia zestawione z codzienną obserwacją objawów
grupy 300 pacjentów z pyłkowicą. Na tej
podstawie obliczył „współczynnik alergenowości” poszczególnych gatunków.
Jest on pochodną progowego stężenia
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pyłku wywołującego objawy u przeciętnie uczulonego pacjenta oraz częstości
istotnej klinicznie alergii na dany gatunek
w populacji pacjentów z pyłkowicą. W tej
skali pyłek pokrzywy znalazł się na jednym z ostatnich miejsc, otrzymując <0,6
punktu. Dla porównania współczynnik
pyłku bylicy wyniósł 25, babki 31, traw
100, a pyłku żyta 500 punktów [2].
W 1986r. Kersten stwierdził wysoki
odsetek dodatnich testów skórnych z alergenem pokrzywy u 51 osób (39%) w grupie 131 osób uczulonych na chwasty.
Potwierdzenie istotności klinicznej próbą
prowokacyjną uzyskał w 19 przypadkach
(37% dodatnich testów skórnych) [3].
W 1999r. Kropp analizował grupę 157
pacjentów z pyłkowicą uczulonych głównie na pyłki drzew oraz traw/zbóż. W tej
grupie alergia na pokrzywę współistniała
rzadziej, zaledwie u 9 osób (6%) odczyn
w teście skórnym był co najmniej iden-

tyczny z histaminą, ale 7 z nich (78%)
reagowało również na wyciąg pokrzywy
w teście prowokacji donosowej. [4].
Wessner w 2000r. opisywał 50%
dodatnich prowokacji w grupie 10 osób
z reakcją skórną na pyłek pokrzywy [6].
Podsumowanie
1. Znaczenie alergologiczne pyłku
pokrzywy jest niewielkie.
2. Istotna klinicznie alergia na ogół
współistnieje z uczuleniem na bardziej
agresywne alergeny pyłkowe.
3. Diagnostykę uczulenia na pokrzywę
warto podjąć po niepowodzeniu
immunoterapii swoistej wyciągami
traw/zbóż lub innych chwastów (nie
zapominając o zarodnikujących w tym
samym czasie grzybach pleśniowych!).
4. Nawet wyraźnie dodatni odczyn w teście skórnym warto zweryfikować
testem prowokacyjnym, szczególnie
przed podjęciem decyzji o odczulaniu.

Piśmiennictwo
1. Horak F., Jäger S. Die Erreger des Heufiebers. Urban&Schwarzenberg, München 1979.
2. Horak F., Hussarek M., Jäger S. i wsp. Die Bestimmung der Aggressivität allergisierender Pollenarten. Wien Klin
Wschr 1980; 92; 161-164.
3. Kersten W. Neues über alte und neue Allergene-Pollen. Jorde W. Allergologische Fortbildung Band 1. Verlag für
Medizin und Umwelt GmbH, Krefeld 1986, 77-91.
4. Kropp R., Laumen R. Seltenere Pollenallergien Allergologie 1999; 22: 611-616.
5. Mock B., Schlenvoigt G., Müller M. Spezifische Immuntherapie bei Brennesselpollenallergie. Allergologie 1999;
22: 487-491.
6. Wessner D., Michel S., Möhrenschlager M. i wsp. Die Bedeutung von Brennnesselpollen bei der saisonalen
allergischen Rhinokonjunktivitis. AllergoJ 2000; 9: 156-158. g
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Czy wiesz, że…
. . . gotowany seler nadal wywołuje dolegliwości u części uczulonych
pacjentów. Opublikowano wyniki badania grupy 12 pacjentów z alergią na seler
w wywiadzie. W grupie tej przeprowadzono podwójnie ślepą próbę prowokacji pokarmowej z selerem surowym, gotowanym i w postaci przyprawy (suszony,
sproszkowany). Większość pacjentów
reagowała na seler gotowany, wszyscy
na sproszkowany. Alergenem głównym
selera jest Api g 1, homologiczny z alergenem pyłku brzozy Bet v 1, swoiste
IgE dla niego wykrywa się u 59% uczulonych pacjentów. 55% surowic uczulonej
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populacji zawiera sIgE dla determinant
węglowodanowych (CCD - carbohydrate
determinants), 23% dla profiliny Api g 4.
Oporność na gotowanie alergenów selera maleje w następującej kolejności: CCD
> Api g 4 > Api g 1.
Determinanty węglowodanowe zachowują alergenowość nawet po godzinnym
gotowaniu. Wszystkie trzy alergeny
wykryto natomiast w sproszkowanym
selerze, używanym jako przyprawa.
... etanol może być przyczyną nadwrażliwości na napoje alkoholowe.
Reakcje niepożądane po wypiciu
niewielkich ilości napojów alkoholowych przypisywane są na ogół zawartej
w nich histaminie lub równoczesnemu
spożyciu pokarmów bogatych w histaminę. W zaślepionym teście prowokacji
pokarmowej wykazano, że w części przypadków reakcje takie jak pokrzywka, nieżyt nosa i spojówek może wywoływać
również czysty etanol.

Równocześnie testy skórne z etanolem i jego metabolitami – kwasem i aldehydem octowym – u wszystkich pacjentów wypadły ujemnie. Alergia IgE-zależna nie odgrywa więc prawdopodobnie
roli w patomechanizmie nadwrażliwości
na etanol.
... objawy alergii pokarmowej
mogą wystąpić po grze w karty.
Opisano przypadek 32-letniego mężczyzny z nasiloną alergią na orzeszki
ziemne. Po godzinie gry w karty z przyjaciółmi u pacjenta pojawił się obrzęk
warg, języka i duszność. Przez cały wieczór nie spożywał żadnych pokarmów.
Znajomi wiedząc o jego dolegliwościach
przenieśli orzeszki do sąsiedniego pokoju i nie jedli ich w obecności pacjenta.
Diagnostyka w poradni alergologicznej
wykazała dodatnie odczyny w teście skórnym oraz wysokie miana sIgE dla orzesz-

ków ziemnych i laskowych. Pacjent
przyznał, że w czasie gry oblizywał kciuk,
kiedy karty się sklejały. Biorąc pod uwagę
fakt, że do wywołania objawów u wrażliwych pacjentów wystarczy 100µg białka
orzeszków, za przyczynę dolegliwości
w omawianym przypadku należy uznać
ślady orzeszków pozostawione na kartach przez pozostałych graczy.
... zdarza się alergia IgE-zależna na
kofeinę.
W latach 1983-1993 opisano łącznie
4 przypadki nadwrażliwości na kofeinę.
W ubiegłym roku opublikowano opisy
dwóch kolejnych pacjentów.
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Przypadek nr 1
16-letnia pacjentka z dodatnim wywiadem osobistym i rodzinnym w kierunku
atopii, od 8 lat reagowała uogólnioną
pokrzywką na spożycie Coca-Coli.
W zaślepionym teście prowokacji pokarmowej nie wystąpiła reakcja na napój
bezkofeinowy. Uczulenie na kofeinę
potwierdził test śródskórny i doustna
próba prowokacyjna z 50mg kofeiny.
Przypadek nr 2
69-letnia pacjentka skierowana do
diagnostyki alergologicznej z powodu
uogólnionej pokrzywki po przyjęciu
dostępnego bez recepty leku zawierającego aspirynę, paracetamol i kofeinę.
W wywiadzie kilkakrotnie podobne
dolegliwości po wypiciu filiżanki kawy.
W teście skórnym i doustnej próbie prowokacyjnej wystąpiła zależna od dawki
reakcja na kofeinę.
... marchew może być ukrytym
alergenem pokarmowym.
29-letni mężczyzna przebył zagrażającą życiu reakcję anafilaktyczną po spożyciu surówki zawierającej marchew.
Diagnostyka alergologiczna wykazała
alergię na marchew i seler. Po roku objawy anafilaksji wystąpiły kilka minut po
spożyciu lodów czekoladowych. Pacjent
otrzymał epinefrynę i sterydy w oddziale
pomocy doraźnej. Wysoki poziom tryptazy
w surowicy potwierdził alergiczny mechanizm reakcji. Sok marchwiowy okazał się
jednym ze składników lodów. Marchew
jest stosowana powszechnie w przemyśle
spożywczym jako barwnik. Dodaje się ją
do sosów lodów i aromatów.
. . . albumina jest panalergenem
mięsa i sierści ssaków
Pacjent nr 1
U 3-letniego chłopca występował
rumień i świąd wokół ust po zjedzeniu
cielęciny. Tolerował mleko, kurczaka,
indyka, wieprzowinę i jagnięcinę.
Pacjent nr 2
45-letnia kobieta z ciężką steroidozależną astmą oskrzelową zgłaszała
nasilenie duszności w obecności kota.
W ciągu ostatnich dwóch lat manifestowała obrzęk warg, ból brzucha, rumień
kończyn górnych, duszność i, niekiedy,
wymioty po zjedzeniu surowej szynki
oraz cielęciny, jagnięciny, wieprzowiny i królika, zwłaszcza jeśli mięso było
niedogotowane. Pacjentka tolerowała

mortadelę, gotowaną szynkę, kurczaka,
indyka i mleko.

U obu pacjentów wykonano testy
skórne z pospolitymi alergenami
wziewnymi i wybranymi alergenami pokarmowymi: mleko, kurczak,

indyk, mieszanka mięs (cielęcina,
wołowina, konina, wieprzowina, królik) oraz z albuminą surowicy bydlęcej. Oznaczono również stężenia
całkowitej i swoistych IgE. Wyniki
w tabeli na stronie 30.
Ekstrakty mięs oraz wyciąg sierści
kota poddano elektroforezie poliakrylamidowo-żelowej, a następnie przeprowadzono immunoblotting z surowicami
pacjentów. U pacjenta nr 1 stwierdzono
obecność IgE dla kilku białek o masie
od 25 do 95 kDa w wyciągach cielęciny
i wołowiny. W przypadku jagnięciny
rozpoznawany był jeden alergen o masie ok. 65 kDa. Z diety wyeliminowano
te rodzaje mięs uzyskując zupełne ustąpienie dolegliwości.
U pacjentki nr 2 stwierdzono sIgE
dla białka 65 kDa we wszystkich
badanych wyciągach mięs oraz dla
alergenu o masie 60 kDa w ekstrakcie
sierści kota. Po wyeliminowaniu z jej
diety wszystkich mięs ssaków doszło
do znaczącej poprawy czynności
układu oddechowego i ustąpienia
objawów gastrycznych.
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Pacjent nr 1

Pacjent nr 2

Trawy
Sierść psa i kota
Mieszanka mięs

D. pteronyssinus i D. farinae
Sierść psa i kota
Mieszanka mięs
Mleko
Albumina surowicy bydlęcej

234

534

mleko

16,1

2,57

laktoalbumina

2,51

< 0,35

laktoglobulina

2,86

< 0,35

kazeina

2,52

1,35

cielęcina

23,1

1,35

wołowina

0,5

< 0,35

jagnięcina

0,7

1,35

wieprzowina

< 0,35

5,2

królik

< 0,35

2,03

Dodatnie testy skórne

IgE całkowita [kU/l]
IgE swoiste [kU/l]

sierść psa

> 100

sierść kota

> 100

D. pteronyssinus

W opisanych przypadkach dużą
część opisywanych dolegliwości należy wiązać z uczuleniem na albuminę,
alergen o masie ok. 65 kDa, obecny
w mięsie i sierści ssaków.
Zwracano też uwagę, że albumina
końska może być przyczyną reakcji
anafilaktycznych na końską surowicę
przeciwtężcową.
Dotychczas opisano 3 alergeny główne; Equ c 1, Equ c 2 i Equ
c 3 obecne w skórze, sierści, moczu
i pocie konia. Albumina stanowi alergen minor.

5,2

Opisano przypadek pacjentki cierpiącej na astmę i alergiczny nieżyt nosa,
która nie miała żadnych objawów przy
kontakcie z koniem. Po pierwszym
w życiu podaniu końskiej surowicy
przeciwtężcowej nastąpił ciężki wstrząs
anafilaktyczny z zatrzymaniem krążenia.
W wykonanych później badaniach dodatkowych stwierdzono wysokie miano
sIgE dla albuminy surowicy końskiej,
nie wykryto przeciwciał dla alergenów
głównych. Do uczulenia doszło zapewne w trakcie wcześniejszych kontaktów
z posiadanymi przez pacjentkę końmi.

Opracowano na podstawie:
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Uwagi na temat ustawy z dnia 23. 01.
2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia
Podpisana niedawno przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej ustawa z dnia
23. 01. 2003 roku o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia budziła i budzi nadal wiele kontrowersji i polemik. Krytycy tej ustawy
zarzucali jej twórcom nadmierny centralizm decyzyjny oraz podporządkowanie
najistotniejszych decyzji ministrowi
zdrowia. Lektura tekstu ustawy skłania
rzeczywiście do wyrażenia kilku uwag
krytycznych, przy czym nie wydaje
się wcale, by największym mankamentem była kwestia centralizacji decyzji.
Krytyczne uwagi nasuwają się zwłaszcza
w odniesieniu do:
1. Niesłychanie zbiurokratyzowanej struktury Narodowego Funduszu Zdrowia.
Struktura ta spowoduje z całą pewnością chaos kompetencyjny, który
wyniknie zapewne z równoległego
istnienia takich centrów decyzyjnych,
jak: Prezes Funduszu, Rada Funduszu
i Zarząd Funduszu. Przykładowo
– Rada Funduszu, której kompetencje są znaczące, składa się z 13. osób,
reprezentujących określone podmioty. Wieloosobowy jest również Zarząd
Funduszu, w skład którego wchodzą
Prezes Funduszu i jego trzej zastępcy.
Wszystkie wymienione wyżej organy mają uprawnienia do kierowania
Funduszem i trudno będzie uniknąć
sporów kompetencyjnych. Taka sytu-
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acja będzie rzutować negatywnie na
tempo podejmowania decyzji o istotnym znaczeniu dla obywateli.
2. Wprowadzenie nowego rozwiązania
ustawowego było doskonałą sposobnością do uproszczenia tych struktur.
Nie wydaje się wcale, by niezbędne
było istnienie Rady Funduszu i Zarządu
Funduszu oraz stworzenie w oddziałach wojewódzkich tzw. rad społecznych, składających się z 14. osób. Ciała
kolegialne z natury rzeczy nie są zdolne do podejmowania szybkich decyzji
i osiągnięcie przez nie konsensusu
może nie być łatwe. Mankamentem
uchwalonej ustawy jest także odpłatność funkcji, pełnionych w Radzie
Funduszu
i Zarządzie
Funduszu.
Wydaje się, że Fundusz realizowałby
swoje zadania sprawniej wtedy, gdyby
jego kierownictwo sprawował powołany przez Prezesa Rady Ministrów
Prezes Funduszu. Wykluczałoby to
spory kompetencyjne i w sposób jasny
określało osobę odpowiedzialną za
funkcjonowanie funduszu.
3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r.,
tworząca Narodowy Fundusz Zdrowia
jako samodzielny urząd centralny, którego Prezes powoływany jest przez
premiera, przewiduje jednocześnie
cały szereg uprawnień, mających regulować funkcjonowanie funduszu, dla
ministra zdrowia. Ustawa przewiduje
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w szczególności, że to minister dokonuje oceny finansowego sprawozdania funduszu, planu rocznego (artykuł
44), określa w drodze rozporządzenia
wykaz ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych i jest właściwy
do skierowania ubezpieczonego na
leczenie lub badania poza granicami
kraju. To wyliczenie uprawnień ministra zdrowia, wcale nie wyczerpujące,
wskazuje na nieuprawnioną ingerencję ministra zdrowia w kompetencje
Prezesa Funduszu. Rzeczą niewłaściwą
również jest przekazanie do kompetencji ministra zdrowia kwestii planowania
zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych.
Organem właściwym do zdefiniowania
tych potrzeb i określenia budżetu na
ich zaspokojenie powinien być Prezes
Funduszu. Wadliwe jest ponadto oddanie pod nadzór (art. 151 i następne)
całokształtu działania Funduszu ministrowi zdrowia. Skoro bowiem Prezesa
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Funduszu powołuje i odwołuje Prezes
Rady Ministrów, to on właśnie powinien mieć prawo nadzoru.
4. Wprowadzenie centralizmu w zakresie podejmowania decyzji nie musi
być oceniane w sposób zdecydowanie
negatywny. Przyczyną wprowadzenia
tej zasady do nowej ustawy były istniejące poprzednio ogromne rozbieżności
w treści kontraktów zawieranych przez
kasy. Poprzednie unormowanie prawne nie przewidywało wystarczających
mechanizmów przeciwdziałających tym
sytuacjom. Nowo wprowadzona ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia
takie rozwiązania prawne zawiera.
Praktyka wskaże, czy doprowadzi to do
usprawnienia funkcjonowania opieki
zdrowotnej w Polsce. Wiele będzie
zależeć także od tego, w jakim czasie
zostaną opracowane rozporządzenia
wykonawcze i jaki będzie ich poziom
legislacyjny. g

