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23. numer �Alergologii Wspó³cze-
snej� rozpoczynamy artyku³em
redakcyjnym prof. T. P³usy pt

�Znaczenie drobnych oskrzeli w patomechanizmie
i leczeniu astmy oskrzelowej�. 

Reakcje alergiczne i niealergiczne na leki staj¹ siê
powoli zagadnieniem multidyscyplinarnym. Warto
wiêc zwróciæ uwagê na podejmowane przez ró¿ne
organizacje dzia³ania zwi¹zane z ujednoliceniem
sposobu raportowania dzia³añ niepo¿¹danych leków.
Zagadnienia te zosta³y przedstawione w dwóch arty-
ku³ach � �Nadwra¿liwo�æ na leki � siêganie do �ró-
de³ informacji� i �Rejestr Anafilaksji Szpitala Chari-
te�. W dyskusji z konferencji w Warszawie �Immu-
noterapia swoista � miêdzy teori¹ a praktyk¹�, zorga-
nizowanej w dniu 6 grudnia 2008 roku przez Konsul-
tanta Regionalnego ds. Alergologii Województwa
Mazowieckiego, Zak³ad Profilaktyki Zagro¿eñ �ro-
dowiskowych oraz firmê Allergopharma-Nexter
� powraca temat stosowania swoistej immunoterapii
w chorobach autoimmunologicznych. Brak dowo-
dów naukowych, odnosz¹cych siê do mo¿liwo�ci
uaktywnienia zjawisk autoimmunologicznych
w przebiegu SIT sprowadza tê dyskusjê do poziomu
opinii ekspertów (czêsto wzajemnie rozbie¿nych).
Polecam te¿ lekturê dwóch krótkich doniesieñ orygi-
nalnych o dzia³aniach ubocznych i efektywno�ci kli-
niczno � kosztowej SIT. Nowo�ci alergologiczne
w rubryce �czy wiecie, ¿e� zosta³y tradycyjnie przy-
gotowane przez dr J. Nizio-M¹sior. 

W Polsce poszanowanie praw pacjenta pozosta-
je czêsto postulatem nierealizowanym. Jest to
uwarunkowane po pierwsze, wielo�ci¹ aktów
prawnych, w których problematyka ta jest uregu-
lowana, a po drugie przesuniêciem punktu ciê¿ko-
�ci procesów decyzyjnych z kwestii leczniczych
na ekonomiczne. W rubryce prawnej odnosimy siê
do tych zagadnieñ. 

Warto zaznaczyæ, ¿e umieszczenie publikacji
naukowej w �Alergologii Wspó³czesnej� ocenione
zosta³o na 1 punkt wed³ug klasyfikacji MNiSzW
oraz na 2.06 punktu wed³ug klasyfikacji �Index
Copernicus�.
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Zasady kontrolowania astmy

Dotychczasowe leczenie chorych na astmê oskrzelow¹
uwzglêdnia³o stopieñ ciê¿ko�ci choroby. Wg GINA 2006
i jej modyfikacji z 2007 i 2008 roku celem zasadniczym
jest skuteczne kontrolowanie choroby [7], które mo¿e byæ
wyra¿one w ró¿ny sposób. Chorego jednak najbardziej in-
teresuje czy bêdzie mia³ objawy
choroby w czasie dnia i nocy, czy je-
go aktywno�æ fizyczna zostanie
ograniczona i czy bêdzie wymaga³
dora�nego przyjmowania leków
w przypadku zaostrzeñ. 

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e tak pre-
cyzyjne ustawienie postêpowania
leczniczego musi zapewniæ pe³n¹
kontrolê chorych na astmê. Tymcza-
sem wg The INSPIRE Study [8,12]
71% chorych stosowa³o dodatkowo
w czasie dnia leki dzia³aj¹ce dora�nie,
a 50% poda³o, ¿e wymaga³o co naj-
mniej jednej wizyty z powodu za-
ostrzenia. Z kolei w GAPP Survey [2]
ujawniono ograniczenia w dziennej
aktywno�ci chorych leczonych
� u 10% w znacznym stopniu, u 31%
w miernym stopniu, u 34% w nie-
wielkim i u 25% niezauwa¿alne.

Wziewne podawanie glikokorty-
kosteroidów (GKS) i d³ugo dzia³aj¹-
cych beta-2-mimetyków (LABA
� long-acting beta-agonist) jest lecze-
niem z wyboru u chorych na astmê
oskrzelow¹. Po³¹czenie to znajduje
swoje racjonalne uzasadnienie, bo-
wiem ka¿da z grup leków ma kom-
plementarny wp³yw na zjawiska pato-
fizjologiczne w astmie. Z jednej stro-
ny GKS powoduj¹ supresjê przewle-
k³ego zapalenia i zmniejszenie nadre-
aktywno�ci oskrzeli, a LABA nie tyl-
ko rozkurczaj¹ miê�nie g³adkie, ale
równie¿ hamuj¹ uwalnianie z komó-
rek tucznych mediatorów obkurczaj¹-
cych oskrzela, przesi¹kanie surowicy
i pobudzenie nerwów czuciowych.
Po³¹czenie GKS i LABA w jednym
inhalatorze ma wiêc logiczne uzasad-
nienie, bowiem wzajemna interakcja
obu cz¹steczek wzmacnia dzia³anie
ka¿dej z nich oddzielnie [1]. 

Czê�æ prezentowanych badañ ujawnia³a, ¿e GKS i LABA
podawane równoczasowo w tym samym czasie docieraj¹ do
tych samych komórek, co daje szanse, aby ich interakcja sta-
³a siê mo¿liwa. Wiadomo równocze�nie, ¿e skuteczno�æ pre-
paratów wziewnych jest uzale¿niona od ich formulacji, wiel-
ko�ci cz¹steczek i adekwatnej techniki inhalacyjnej [13]. 

Problem depozycji p³ucnej inhalowanych cz¹steczek
i zdolno�ci do ich deponowania w drobnych (ma³ych)
oskrzelach staje siê ponownie przedmiotem badañ. W �wie-
tle dostêpnych danych oczywistym staje siê, ¿e celem dal-
szego poszukiwania sposobu kontrolowania zapalenia po-
winien byæ wp³yw na zmiany stwierdzane w drobnych
oskrzelach, zw³aszcza w astmie trudnej do leczenia. 

Rola zapalenia 
w ma³ych oskrzelach 
w astmie

Dziêki wprowadzeniu nowych
technik inwazyjnych mo¿liwe by³o
poznanie tych dotychczas niedostêp-
nych czê�ci drzewa oskrzelowego.
Szereg przeprowadzonych badañ
udokumentowa³o istotn¹ rolê drob-
nych oskrzeli w patogenezie astmy

oskrzelowej. 
Ma³e (drobne) oskrzela o �rednicy

mniejszej ni¿ 2 mm nie maj¹ elemen-
tów chrz¹stki i s¹ wy�cielone komór-
kami nab³onka. Zmiany zapalne
i obrzêk nab³onka jest tu bardziej na-
silony ni¿ w innych czê�ciach oskrze-
li i mo¿e byæ odpowiedzialny za pod-
trzymywanie nadreaktywno�ci
oskrzeli, a tak¿e odpowiadaæ za za-
ostrzenia i astmê nocn¹ [5]. Nasilenie
tych zmian mo¿e byæ odpowiedzial-
ne za objawy astmy trudnej obci¹¿o-
nej z³ym rokowaniem, a tak¿e rozle-
g³o�æ upo�ledzenia czynno�ci oddy-
chania i zmian w przebiegu remode-
lingu. Wykazano ponadto, ¿e u kobiet
bardziej dominuje zapalenie w drob-
nych oskrzelach ni¿ u mê¿czyzn [3].

Prowadzone badania histologicz-
ne materia³u chirurgicznego, biop-
tycznego i autopsyjnego uk³adu
oddechowego chorych na astmê
wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e proces
zapalny obecny jest w obwodo-
wych odcinkach drzewa oskrzelo-
wego � w drobnych (ma³ych)
oskrzelach. Nasilenie tych zmian
stwierdzane jest zw³aszcza u cho-
rych z objawami ciê¿kiej astmy
i koreluje z objawami nocnymi.
Z kolei stwierdzone nacieki granu-

locytarne, przerost miê�ni g³adkich oraz nadmierne wy-
dzielanie �luzu pozostaje w �cis³ym zwi¹zku ze stopniem
obturacji dróg oddechowych [1].

Prowadzone badania do�wiadczalne ujawni³y, ¿e zmiany
strukturalne w obrêbie drobnych (ma³ych) oskrzeli zacho-
dz¹ po wp³ywem pobudzenia transformuj¹cego czynnika
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wzrostu beta-1 (TGF-beta-1 � transforming growth factor)
i nastêpowego nasilenia syntezy kolagenu [1,13]. Poznanie
znaczenia tego zjawiska i mo¿liwo�ci wp³ywania na jego
przebieg za po�rednictwem wziewnych leków przeciwza-
palnych mo¿e stanowiæ kluczowy problem wskazuj¹cy no-
wy kierunek poszukiwañ.

�Ultra-drobne� cz¹steczki

Miejscowe leczenie chorych na astmê oskrzelow¹
przy zastosowaniu leków wziewnych powinno uwzglêd-
niaæ depozycjê leków w �wietle drobnych oskrzeli. Z te-
go powodu wielko�æ ich cz¹steczek nie powinna prze-
kraczaæ 1-2 mikrometrów, bowiem wiêksze cz¹steczki
ulegaj¹ depozycji tylko w du¿ych oskrzelach. Wydaje
siê, ¿e wiêkszo�æ prowadzonej terapii nie wp³ywa na
zmiany zapalne tocz¹ce siê w drobnych oskrzelach i dla-
tego jest nieskuteczna [14]. 

Wykazano, ¿e �ultra-drobne� cz¹steczki osi¹gaj¹c
ma³e oskrzela w istotny sposób poprawiaj¹ stan chorych
[10]. Ma³e cz¹steczki (1,5 µg) albuterolu w 56% uzy-
skuj¹ ca³kowit¹ depozycjê p³ucn¹, a cz¹steczki 6 µg
� w 46%. Depozycja w najbardziej obwodowo po³o¿o-
nych ma³ych oskrzelach wynosi ok. 10%. W zale¿no�ci
od rodzaju inhalatora depozycja drobnych cz¹steczek
mo¿e byæ wiêksza [15].

Udokumentowano, ¿e podawanie �ultra-drobnych�
cz¹steczek wp³ywa istotnie na mo¿liwo�ci terapeutyczne
u chorych na astmê oskrzelow¹, a w tym:
!  zwiêksza depozycjê podawanego leku w obwodowych

drogach oddechowych,
!  poprawia znamiennie penetracjê do drobnych oskrzeli,
!  jest mniej zale¿ne od stosowanego inhalatora,
!  znamiennie poprawia kontrolê chorych na astmê

oskrzelow¹.
Nowe formulacje wziewnych GKS z u¿yciem hydro-

fluoroalkanów (HFA) umo¿liwi³y utworzenie mniej-
szych cz¹steczek (ok. 1 mikrona) � �ultra-drobnych�,
co dawa³o szanse docierania ich do najbardziej odle-
g³ych dróg oddechowych, przy minimalnej depozycji
w jamie ustno-gard³owej [9,13]. Pozwala³o to na wiêk-
sz¹ skuteczno�æ terapeutyczn¹, przy równoczesnym
zmniejszeniu dawki podawanego leku.

Nowe po³¹czenie GKS i LABA w postaci jednego
preparatu beklometazonu (100 µg) i formoterolu (6 µg)
o �ultra ma³ych� cz¹steczkach ocenione w porównaniu
do flutikazonu (125 µg) i salmeterolu (25 µg) w bada-
niu klinicznym 228 chorych na astmê umiarkowan¹
wykaza³o, ¿e efekt obu terapii jest porównywalny, przy
mniejszych objawach ubocznych w przypadku pierw-
szej kombinacji [11]. Wiêksze dawki beklometazonu
i formoterolu oceniane w innym badaniu w odniesieniu
do innych z³o¿onych po³¹czeñ oraz rodzajów inhalato-
rów nie wskazywa³y na wy¿szo�æ którejkolwiek kombi-
nacji, bowiem ograniczenie stanowi³a wielko�æ stoso-
wanych cz¹steczek [10]. Badania prowadzone przez
Fabbri i wsp. [6] wskazuj¹ jednak na wiêksz¹ skutecz-

no�æ po³¹czenia formoterolu i beklometazonu w posta-
ci �ultra-drobnych� cz¹steczek i ich skuteczny wp³yw
na proces zapalny tocz¹cy siê w drobnych oskrzelach
chorych na astmê oskrzelow¹.

Cyklezonid dostarczany do dróg oddechowych w po-
staci �ma³ych� cz¹steczek oceniany u chorych na astmê
³agodn¹ i umiarkowan¹ w dawce 320 µg raz dziennie
przez 5 tygodni powodowa³ poprawê stanu klinicznego
i zmniejszenie wska�ników zapalenia w ma³ych oskrze-
lach (zmniejszenie wydechowego pêcherzykowego
tlenku azotu, ograniczenie objêto�ci �pu³apki powietrz-
nej� � air trapping, okre�lanej technik¹ tomografii kom-
puterowej) [4].

Znaczenie kontrolowania zapalenia w drobnych (ma-
³ych) oskrzelach w przebiegu astmy oskrzelowej wyda-
je siê obecnie istotnym problemem i swoistym wyzwa-
niem dla terapii wziewnej. Wyrazem tego by³y przed-
stawione wyk³ady w czasie XIX �wiatowego Kongresu
Astmy w Monaco w 2008 r. Trzeba mieæ nadziejê, ¿e
podjête nowe rozwi¹zania potwierdz¹ swoj¹ skutecz-
no�æ kliniczn¹ i kontrolowanie leczenia chorych na ast-
mê bêdzie w pe³ni realizowane we wszystkich stop-
niach ciê¿ko�ci choroby. #
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N adwra¿liwo�æ niealergiczna i reakcje alergiczne
stanowi¹ tylko czê�æ ró¿nych typów niepo¿¹da-
nych reakcji leków. Aktualne bazy danych, s³u¿¹-

ce do zbierania informacji o dzia³aniach niepo¿¹danych s¹
niedoszacowane. Dotychczasowe sposoby raportowania,

opieraj¹ siê na wzorcowych instrukcjach postêpowania
(SOPs � standard operating procedures). Instrukcje takie, nie
bez trudno�ci, zosta³y przygotowane i opublikowane przez
Europejsk¹ Sieæ Alergii na Leki ( ENDA� European Network
for Drug Allergy ) pod patronatem Europejskiej Akademii
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NADWRA¯LIWO�Æ NA LEKI
� siêganie do �róde³ informacji
Przygotowano na podstawie t³umaczenia z jêzyka angielskiego �position paper�, opublikowanego
na ³amach �Allergy� (Allergy 2009: 64:194-293). 

Artyku³ by³ po�wiêcony problemom zbierania i opracowywania informacji 
o niepo¿¹danych dzia³aniach produktów leczniczych w celu identyfikacji nowych
informacji dotycz¹cych ryzyka i zagro¿eñ dla pacjentów (pharmacovigilance).



Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI). Dziêki
wspó³pracy ENDA i Europejskiej Sieci Alergii i Astmy
(GA2LEN � Global Asthma and Allergy European Ne-
twork) stworzona zosta³a Baza Danych Alergii i Nad-
wra¿liwo�ci na Leki ( DAHD � Drug Allergy and Hyper-
sensitivity Database ). Baza jest dostêpna on-line w kil-
ku wersjach jêzykowych za pomoc¹ kodu dostêpowego.
Rozpowszechnieniem DAHD zajmuj¹ siê partnerzy plat-
formy GA2LEN � 27 przedstawicieli z 16 pañstw i 59
wspó³pracuj¹cych o�rodków z 26 krajów. 

W okre�leniu �dzia³anie niepo¿¹dane leku� zawarte s¹
wszystkie dzia³ania niepo¿¹dane zwi¹zane z przyjêciem
leku niezale¿nie od ich etiologii czy patomechanizmu.
WHO dzia³anie niepo¿¹dane definiuje jako szkodliw¹
i niezamierzon¹ reakcjê na lek wystêpuj¹c¹ po podaniu
dawki typowej. Wed³ug tradycyjnego podzia³u farmakolo-
gicznego wyró¿niamy dwa typy reakcji. Wiêkszo�æ reak-
cji to typ A - zale¿ny od dawki i wynikaj¹cy z mechanizmu
dzia³ania leku. Typ B to reakcje niezale¿ne od dawki i nie-
przewidywalne. Ten typ reakcji znajdujemy w oko³o 10-
15% wszystkich dzia³añ niepo¿¹danych, w którym miesz-
cz¹ siê te¿ reakcje nadwra¿liwo�ci na leki. 

Zgodnie z Komitetem Nomenklatury WAO ( World Aller-
gy Organization) termin �nadwra¿liwo�æ� powinien byæ sto-
sowany do okre�lania obiektywnie powtarzalnych objawów
powstaj¹cych wskutek ekspozycji na okre�lony czynnik, wy-
stêpuj¹cy w leku w dawce tolerowanej przez innych ludzi.
Grono definiuj¹ce wyra�nie dzieli reakcje nadwra¿liwo�ci na
alergiczne i niealergiczne. Alergicznymi reakcjami z nadwra¿-
liwo�ci na leki s¹ takie reakcje, w których mo¿na wykazaæ na-
tychmiastowy lub opó�niony typ reakcji alergicznej. Termin
nadwra¿liwo�ci niealergicznej jest zachowany dla reakcji, za
które odpowiada inny patomechanizm � jak to siê dzieje na
przyk³ad w reakcjach na kwas acetylosalicylowy.

Jednak¿e terminy �alergia na leki� i �nadwra¿liwo�æ na le-
ki� nie powinny byæ stosowane wymiennie. Ten pierwszy za-
rezerwowany jest tylko dla niepo¿¹danych dzia³añ leku,
w których wykazano mechanizm immunologiczny. 

Nadwra¿liwo�æ na leki oznacza znacznie wiêksz¹ grupê re-
akcji z czêsto krañcowo ró¿n¹ manifestacj¹ kliniczn¹. Do nich
nale¿¹ reakcje w mechanizmie IgE-zale¿nym pod postaci¹
wstrz¹su anafilaktycznego, uogólnionej pokrzywki, obrzêku
naczynioruchowego czy skurczu oskrzeli, reakcje nieimmu-
nologiczne, ale tak¿e reakcje pó�ne daj¹ce objawy po kilku
dniach od zastosowania leku je wywo³uj¹cego. 

Objawy tych ostatnich s¹ szczególnie zró¿nicowane. Mog¹
przebiegaæ podobnie do pokrzywki, jako wysypka plamisto
grudkowa, rumieñ trwa³y, ostra uogólniona osutka krostkowa
(AGEP � acute generalized exanthematic pustulosis ), zapale-
nie naczyñ, toksyczna nekroliza naskórka ( TEN � toxic epi-
dermal necrolysis), zespó³ Stevens � Johnsona ( SJS- Stevens-
-Johnsone syndrome) czy te¿ jako reakcje polekowe z eozy-
nofili¹ i objawami uogólnionymi ( DRESS � drug reaction
with eosinophilia and systemic symptoms), czasem okre�lany-
mi jako zespó³ nadwra¿liwo�ci wywo³any przez leki ( DIHS
� drug-induced hypersensitivity syndrome).

Polekowe reakcje z nadwra¿liwo�ci dotycz¹ wiêcej ni¿
7% populacji, w�ród pacjentów hospitalizowanych dotycz¹
10-20 % chorych. Szacuje siê, ¿e odpowiadaj¹ za wiêcej ni¿
15% wszystkich dzia³añ niepo¿¹danych. Mog¹ stanowiæ po-
tencjalne zagro¿enie dla ¿ycia, wyd³u¿aj¹ czas hospitalizacji,
a tak¿e wp³ywaj¹ na wybór terapii przez co czêsto zwiêksza-
j¹ koszty leczenia. S¹ te¿ najczêstsz¹ przyczyn¹ wycofania
dopuszczonego do obrotu leku z rynku farmaceutycznego,
co z kolei mo¿e mieæ kolosalne znaczenie finansowe dla
przemys³u farmaceutycznego.

Poza europejskim projektem Regiscar, dotycz¹cym
ciê¿kich reakcji skórnych i francuskim projektem reje-
struj¹cym anafilaksje zwi¹zane ze znieczuleniem ogól-
nym, nie istniej¹ dobrze zaprojektowane badania epide-
miologiczne dotycz¹ce reakcji z nadwra¿liwo�ci, a wiêk-
szo�æ badañ koncentruje siê na dzia³aniach niepo¿¹da-
nych samych w sobie, bez okre�lania ich typu. 

Zwi¹zek miêdzy zastosowaniem leku i objawami kliniczny-
mi rzadko jest badany. Raportowanie, bez wykazania przyczyn
reakcji mo¿e prowadziæ do zbyt czêstego przypisywania reak-
cji lekom lub niedoszacowania zwi¹zku pomiêdzy podanym
lekiem a wystêpuj¹cymi objawami. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
uogólnione reakcje, takie jak anafilaksja, DRES/DIHS,
SJS/TEN, zapalenie naczyñ czy w¹troby wystêpuj¹ rzadziej,
ale wi¹¿¹ siê ze zwiêkszon¹ �miertelno�ci¹. 

Bazy danych powstaj¹ w oparciu o dobrowolne rapor-
towanie przez pracowników ochrony zdrowia, czasem
te¿ przez pacjentów. Znaczne zró¿nicowanie pomiêdzy
krajami liczby ³agodniejszych i ciê¿kich reakcji wskazu-
je na byæ mo¿e niedostateczne raportowanie. W niektó-
rych rejonach objawy nie s¹ w ogóle raportowane, je�li
nie stanowi¹ reakcji ciê¿kiej lub te¿ nie wi¹¿e siê ich
z okre�lonym lekiem.

Potwierdzenie alergicznego pod³o¿a reakcji wymaga prze-
prowadzenia procedury diagnostycznej w oparciu o wzorcowe
instrukcje postêpowania diagnostycznego. Przyk³ad takiej pro-
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Wzorcowe instrukcje postêpowania w alergii
i nadwra¿liwoœci na leki wg ENDA i GA LEN

Rycina 1. Procedury diagnostyczne w przypadku
reakcji typu I na bata laktamy
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cedury, odnosz¹cej siê do antybiotyków betalaktamowych
przedstawiono na ryc 1. 

W diagnostyce alergii/nadwra¿liwo�ci na leki istotne zna-
czenie ma wywiad chorobowy. Wywiad nale¿y uzupe³niæ
o odpowiednie badania, przeprowadzone in vivo i in vitro
w zale¿no�ci od obrazu klinicznego. Testy skórne punktowe,
�ródskórne i p³atkowe s¹ badaniami najdostêpniejszymi, ale
dla wiêkszo�ci leków jeszcze nie wystandaryzowanymi.
Oznaczanie swoistych IgE jest najszerzej dostêpn¹ do dia-
gnostyki reakcji natychmiastowych metod¹ in vitro. Nieste-
ty testy diagnostyczne s¹ dostêpne tylko dla kilku leków,
a czu³o�æ metody w tym przypadku wydaje siê byæ niska.
Testy aktywacji bazofili i proliferacji limfocytów teoretycz-
nie mog¹ zwiêkszyæ czu³o�æ diagnostyki, ale wci¹¿ istnieje
zbyt ma³o danych ¿eby je zalecaæ do rutynowego postêpo-
wania. W wielu przypadkach nie jest mo¿liwe okre�lenie ty-
pu reakcji na podstawie badania przedmiotowego/podmioto-
wego oraz badañ dodatkowych i prowadzi to do konieczno-
�ci wykonywania próby prowokacyjnej.

Wiele procedur diagnostycznych w alergii na leki, choæ
nie bez trudu, zosta³o wystandaryzowanych dziêki pracom
ENDA. Europejska Sieæ Alergii na Leki (ENDA), jedyna
w swoim rodzaju na �wiecie, jest zwi¹zana z grup¹ zaintere-
sowañ alergi¹/nadwra¿liwo�ci¹ na leki przy EAACI. Grupa
ta obejmuje kilkana�cie o�rodków, zajmuje siê rozpo-
wszechnianiem wiedzy z omawianego tematu. Utworzenie
sieci wymaga³o dodatkowych funduszy i na ten cel uzyska-
no �rodki z 3ego Ramowego Programu Unii Europejskiej.

Dla szczegó³owej diagnostyki zaproponowano ogólnie
znany schemat taki jak na ryc 1. Jeszcze raz podkre�liæ nale-
¿y rolê szczegó³owego wywiadu, tylko na jego podstawie
mo¿emy typowaæ leki odpowiedzialne za wyst¹pienie reak-
cji. Dla u³atwienia przeprowadzenia pe³nego badania pod-
miotowego i jego ujednolicenia (przynajmniej w Europie) ,
cz³onkowie grupy ENDA stworzyli kwestionariusz znacznie
u³atwiaj¹cy dok³adny wywiad i jednocze�nie systematyzuj¹-
cy uzyskane dane. Wype³nienie protoko³u zajmuje oko³o 5-
6 minut, a jest on ju¿ dostêpny on- line w kilku jêzykach (dla
polskiego czytelnika formularz zosta³ przet³umaczony przez
grupê pana profesora Silnego �Postêpy Dermatologii i Aler-
gologii� z 2005,3,112-118 ). Kwestionariusz pozwala na ze-
branie wszystkich informacji koniecznych do oceny zarów-
no stanu ostrego, jak i okresów remisji, w tym zarówno da-
nych klinicznych, jak i wymaganych wyników badañ labo-
ratoryjnych, takich jak morfologia z rozmazem, parametry
funkcji nerek i w¹troby . 

Testy skórne s¹ podstawowym narzêdziem diagno-
stycznym, ale nie ze wszystkimi lekami mog¹ byæ wyko-
nywane. ENDA opracowa³a standaryzowan¹ procedurê
dla testów z antybiotykami beta laktamowymi w przy-
padku podejrzenia reakcji o typie natychmiastowym.
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na pocz¹tkowe stê¿e-
nia preparatów stosowanych do testów skórnych. Jest to
podyktowane faktem wystêpowania reakcji uogólnio-
nych w czasie testów diagnostycznych in vivo. 

Testy in vitro mog¹ równie¿ byæ wykorzystywane w dia-
gnostyce alergii/nadwra¿liwo�ci na leki, jednak s¹ one za-

zwyczaj mniej czu³e i/lub mniej swoiste od tych samych te-
stów stosowanych do diagnostyki alergenów inhalacyjnych.
W chwili obecnej pojawi³y siê zestawy do oznaczania IgE
swoistego dla chlorheksydyny i rocuronium, jednak do-
stêpno�æ oznaczeñ dla innych leków jest znacznie okrojo-
na, a dla czê�ci powstaj¹cych kitów przydatno�æ do ozna-
czeñ jeszcze nie jest okre�lona. Obiecuj¹ce wydaj¹ siê byæ
testy komórkowe, takie jak test uwalniania histaminy, ak-
tywacji bazofilów, uwalniania leukotrienów cysteinylo-
wych czy te¿ testy opieraj¹ce siê na aktywacji czy prolife-
racji limfocytów T. Tu jednak czu³o�æ i swoisto�æ ró¿ni¹ siê
znacznie pomiêdzy wykonuj¹cymi je laboratoriami i testy te
równie¿ wymagaj¹ standaryzacji.

Dok³adne okre�lenie czynnika wywo³uj¹cego polekow¹
reakcjê nadwra¿liwo�ci jest szczególnie istotne, wobec za-
gro¿eñ zwi¹zanych z przypadkowym stosowaniem leków
nie okre�lonych jako niedozwolone. Próba prowokacyjna
z preparatem przypuszczalnie wywo³uj¹cym reakcjê pozo-
staje czasem jedyn¹ dostêpn¹ i rzeteln¹ metod¹ diagnostycz-
n¹. Metodologia wykonywania kontrolowanych prób pro-
wokacyjnych zosta³a opublikowana przez ENDA. Procedu-
ra prowokacji powinna byæ wykonywana ze szczególn¹
ostro¿no�ci¹ z powodu mo¿liwo�ci wystêpowania w jej
przebiegu reakcji zagra¿aj¹cych ¿yciu. Konieczno�æ zacho-
wania zalecanych procedur wi¹¿e siê z licznymi ogranicze-
niami metody, mog¹cymi wp³ywaæ na fa³szywie dodatnie
lub fa³szywie negatywne wyniki próby. 

Nale¿y podkre�liæ, ¿e protoko³y prowokacji lekiem w
przypadku reakcji pó�nych nie s¹ wystandaryzowane. Zosta-
³y natomiast opracowane i opublikowane przez GAL2EN
� EAACI zasady prowokacji aspiryn¹ i niesteroidowymi le-
kami przeciwzapalnymi.

Niestety nawet próby prowokacyjne nie maj¹ 100% war-
to�ci predykcyjnej - wynik ujemny prowokacji nie gwaran-
tuje tolerancji leku. Co wiêcej, brak reakcji na lek w chwili
obecnej mo¿e siê zmieniæ i zale¿y od dalszej ekspozycji na
lek. Decyzje kliniczne, jak zawsze, powinny byæ podejmo-
wane na podstawie wszystkich dostêpnych danych klinicz-
nych, badañ in vivo i in vitro.

Przypuszczalny zwi¹zek leku z reakcj¹ wywo³ywan¹ po-
winien byæ okre�lany zgodnie z terminologi¹ zaproponowa-
n¹ przez Program Monitorowania leków WHO: certain
� pewny, probable/likely � prawdopodobny, possible � mo¿-
liwy, unlikely � nieprawdopodobny, conditional/unclassified
� warunkowy, unassessible/ unclassifiable � niemo¿liwy do
skwalifikowania.

Reakcje inne ni¿ natychmiastowe to te, wystêpuj¹ce po
wiêcej ni¿ godzinie od podania leku. W�ród nich relatywnie
najczê�ciej wystêpuj¹ osutki plamisto-grudkowe i pokrzyw-
kowe przy stosowaniu antybiotyków betalaktamowych. Me-
chanizm tych reakcji jest najczê�ciej z³o¿ony i nie do koñca
wyja�niony. Badania kliniczne i immunohistochemiczne,
a tak¿e analiza klonów komórek T specyficznych dla danego
leku uzyskanych z krwi obwodowej sugeruj¹ udzia³ reakcji
typu IV w patomechanizmie powstawania zmian plamisto-
-grudkowych, pêcherzowych i AGEP. ENDA zaleca w opu-
blikowanych algorytmach diagnostycznych dla reakcji typu
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IV po beta laktamach zarówno testy p³atkowe, jak i opó�nio-
ny odczyt prób �ródskórnych. W przypadku ujemnych wy-
ników tych testów próba prowokacyjna lub ostro¿ne poda-
wanie leku powinno byæ rozwa¿one. Test transformacji lim-
focytów in vivo mo¿e przyczyniæ siê do identyfikacji czyn-
nika odpowiedzialnego za reakcjê, ale nie jest szeroko roz-
powszechniony.

Wszystkie jodowe �rodki kontrastowe mog¹ powodowaæ
zarówno natychmiastowe (w ci¹gu godziny od podania), jak
i opó�nione ( powy¿ej godziny) reakcje nadwra¿liwo�ci. Za-
zwyczaj nie udaje siê potwierdziæ alergicznego charakteru
reakcji natychmiastowych, choæ istniej¹ te¿ doniesienia
o mechanizmie IgE � zale¿nym odpowiadaj¹cym za ciê¿kie
reakcje natychmiastowe. Wiêkszo�æ rekcji opó�nionych,
wystêpuj¹cych jako reakcje wypryskowe skóry nale¿y do re-
akcji typu IV. Pacjentom po przebyciu tego typu reakcji po
�rodkach kontrastowych nale¿y zaleciæ ocenê alergologicz-
n¹. Do niej nale¿y wykonanie testów skórnych � istniej¹ do-
niesienia opisuj¹ce wykorzystanie testów skórnych w dia-
gnostyce reakcji po �rodkach kontrastowych. Opublikowano
zalecenia ENDA dotycz¹ce diagnostyki i zapobiegania reak-
cji po jodowych �rodkach kontrastowych.

Zalecenia takie zosta³y opracowane przez Francuskie To-
warzystwo Anestezjologiczne we wspó³pracy z ENDA dla
reakcji po lekach zwiotczaj¹cych. Je�li wystêpuj¹ maj¹ za-
zwyczaj ciê¿ki, a czasem fatalny przebieg. 

Baza danych alergii i nadwra¿liwo�ci 
na leki (DAHD) a zalecenia ENDA

Baza DAHD zosta³a utworzona przez Odzia³ Alergo-
logii Szpitala Uniwersyteckiego w Montpellier i Francu-
ski Narodowy Instytut Badañ Medycznych ( INSERM ).

Dotychczas zosta³a przet³umaczona na duñski, francuski,
angielski i portugalski, mo¿liwe s¹ tak¿e przy zapotrze-
bowaniu inne t³umaczenia. Technologia wykonania bazy
opiera siê na najnowszych standardach wykorzystywa-
nych w badaniach klinicznych spe³niaj¹cych wymogi
FDA (Food and Drug Administration) i EMEA (Europe-
an Medicines Agency). 

Baza DAHD jest narzêdziem epidemiologicznym, s³u¿¹-
cym do oceny bezpieczeñstwa leków i do gromadzenia da-
nych o reakcjach pacjentów po przebytej diagnostyce zgod-
nej z wytycznymi ENDA. 

U pacjentów po przebytych ciê¿kich reakcjach skórnych
(TEN, SJS), zapaleniu naczyñ i uszkodzeniu wielonarz¹do-
wym ( DRESS), a podejrzanych o t³o polekowe, próby pro-
wokacyjne, z uwagi na mo¿liwo�æ ciê¿kiej, uogólnionej
i niekontrolowanej reakcji, nie s¹ wykonywane. W tych
przypadkach diagnostykê rozpoczyna siê od prób in vitro
i ogranicza siê , je�li to konieczne do wykonania prób p³at-
kowych z najni¿szymi stê¿eniami preparatu. Tematyk¹
ciê¿kich skórnych reakcji polekowych zajmuje siê projekt
RegisCAR (Project on Severe Cutaneaous Adverse Drug
Reactions; http://regiscar.uni-freiburg.de). Jest to europej-
ski rejestr ciê¿kich reakcji skórnych s³u¿¹cy do oceny te-
rapii szczególnie nowo wprowadzanymi lekami w oparciu
o metodologiê, odpowiadaj¹c¹ badaniom farmakoepide-
miologicznym, gdzie zbierany jest równie¿ materia³ do ba-
dañ genetycznych.

DAHD gwarantuje mo¿liwo�æ dostêpu on-line, z wie-
loma poziomami zabezpieczeñ przed ingerencj¹ i kopio-
waniem danych oraz ograniczeniami zakresu dostêpu
w zale¿no�ci od uprawnieñ z jednoczesnym kodowa-
niem danych osobowych � te znajduj¹ siê tylko w o�rod-
kach wprowadzaj¹cych dane.
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Dane wprowadzane do bazy zawieraj¹ charakterystykê
demograficzn¹, dane o atopii i astmie, dane dotycz¹ce wszel-
kich prowadzonych terapii, podejrzanego leku i diagnostyki
reakcji polekowych. Przy opisie ka¿dej takiej reakcji okre�la
siê datê wyst¹pienia objawów, odstêp pomiêdzy pocz¹tkiem
leczenia i objawami, nazwy leków. Automatyczne algoryt-
my pozwalaj¹ na przekszta³canie opisów zespo³u objawów
na typy reakcji, jak na przyk³ad reakcja lub wstrz¹s anafilak-
tyczny. Mo¿liwe jest wyszukiwanie w obrêbie bazy grupu-
j¹c chorych wed³ug ró¿nych cech, na przyk³ad objawów czy
wyników badañ. 

Wykorzystywana jest terminologia medyczna, zawarta
w omawianym wcze�niej kwestionariuszu alergii/nadwra¿li-
wo�ci na leki ENDA. Prowadzone s¹ jednak prace nad zmia-
n¹ kodowania na terminologiê stosowan¹ MeDRA (Medical
Dictonary for Regulatory Activities). Rozszerzona jest ona o
s³ownik klasyfikacji dzia³añ niepo¿¹danych i miêdzynarodo-
w¹ klasyfikacjê chorób ICD, a jest zaakceptowana formalnie
przez organy nadzoruj¹ce technicznie i merytorycznie reje-
stry s³u¿¹ce do oceny bezpieczeñstwa leków. 

Informacje dotycz¹ce leków s¹ uzyskiwane dziêki wpro-
wadzeniu do bazy zarówno nazwy handlowej, jak i nazwy
cz¹steczki aktywnej preparatu. Leki automatycznie s¹ przy-
porz¹dkowywane do grupy o tym samym mechanizmie
dzia³ania. Umo¿liwia to wyszukiwanie w�ród danych z ró¿-
nych pañstw nawet je�li stosowane s¹ ró¿ne nazwy handlo-
we tego samego preparatu. 

Baza aktualnie z 3500 pacjentami, w tym 800 z dodatni-
mi wynikami testów skórnych lub prób prowokacyjnych
wykorzystywana jest nie tylko w Montpellier, ale równie¿
o�rodki w Rzymie, Maladze i Leiden. Dotychczasowe dane
z o�rodka Montpellier wykorzystane zosta³y do publikacji
badañ reakcji na beta laktamy. Pe³ne uruchomienie bazy po-
zwoli na zbieranie potwierdzonych standaryzowanymi me-
todami danych o bezpieczeñstwie leków. 

Jak wspominano na pocz¹tku DAHD ma dzia³aæ w obrê-
bie sieci GA2LEN, obejmuj¹cej wszystkie pañstwa europej-
skie. Jej zadaniem jest rozpowszechnienie zagadnienia na le-
ki, zwiêkszenia raportowania. 

Zwi¹zki pomiêdzy GA2LEN, ENDA i DAHD przedsta-
wia rycina 2.

Zagadnienia dotycz¹ce bezpieczeñstwa leków s¹ w Eu-
ropie koordynowane przez EMEA, a w ka¿dym z pañstw

nadzorowane przez w³a�ciwe urzêdy narodowe. Instytucja
koordynuj¹ca jest odpowiedzialna za utrzymanie bazy da-
nych, pozwalaj¹cych na ocenê bezpieczeñstwa terapii
(Eudra Vigilance), zbieraj¹cej informacje o dzia³aniach
niepo¿¹danych leków). Baza ta opiera siê na dobrowolno-
�ci raportowania, w zwi¹zku z czym reakcje nie zagra¿a-
j¹ce ¿yciu, czy nie leczone, s¹ czêsto pomijane czy te¿ po-
dawane bez potwierdzenia zwi¹zku objawów z lekiem.
Utworzenie dodatkowego bardzo wiarygodnego �ród³a in-
formacji danych po³¹czonego z istniej¹c¹ sieci¹ GA2LEN
powinno wp³yn¹æ na �wiadomo�æ konieczno�ci raporto-
wania w�ród lekarzy i pacjentów. Dopiero takie bazy da-
nych pozwol¹ na rzeczywist¹ ocenê reakcji alergicznej /
nadwra¿liwo�ci na leki i pozwol¹ na dok³adniejsz¹ dia-
gnostykê i zapewnienie bezpieczeñstwa chorych. 

KOMENTARZ 
Marzena Justyna Mierzejewska
Aleksandra Kucharczyk

Z
agadnienie alergii/nadwra¿liwo�ci na leki

jest w Polsce usuniête pod same granice

zainteresowañ alergologów, co mo¿e jest

odzwierciedleniem szeroko rozumianego

procesu kszta³cenia alergologicznego. Od-

zwierciedleniem tego stanu rzeczy mo¿e

byæ obserwowana na spotkaniu alergolo-

gicznym niechêæ i niezrozumienie wobec skierowania pacjenta

do diagnostyki nadwra¿liwo�ci na leki miejscowo znieczulaj¹ce

z komentarzem �niech stomatolodzy sami testuj¹�.

Obecno�æ Polaków w Radach Komitetów Sieci Europej-

skich nie przek³ada siê na rozpowszechnienie tematyki

i rzeteln¹ diagnostykê przeprowadzan¹ w o�rodkach dyspo-

nuj¹cych odpowiednim personelem i warunkami. Sytuacja

ta wynika prawdopodobnie z wielu czynników.

Bardzo niewiele o�rodków w Polsce zajmuje siê dzia³aniami

ubocznymi leków. Przeprowadzana jest g³ównie diagnostyka re-

akcji, wywo³anych antybiotykami betalaktamowymi, aspiryn¹

lub niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Diagnostyka in-

nych preparatów, nie bêd¹ca w krêgu zainteresowañ danego

o�rodka klinicznego to rzadko�æ. Oczywistym jest ¿e pewne pro-

cedury diagnostyczne powinny byæ wykonane w warunkach
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oœrodek GA LEN w ka¿dym pañstwie EU
szkolenie personelu
certyfikacja oœrodków
wspó³praca z bazami bezpieczeñstwa leków

Ryc. 2. Zwi¹zki i zadania dla ENDA-DAHD i GA2LEN

kwestionariusz alergii na leki
testy skórne punktowe (ocena reakcji
natychmiastowych)
testy œródskórne i p³atkowe (ocena reakcji
opóŸnionych)
próby prowokacyjne
diagnostyka reakcji na œrodki kontrastowe
diagnostyka preparatów anestezjologicznych

ENDA

2GA LEN-HANNA
próby prowokacyjne na aspirynê i niesterydowe
leki przeciwzapalne

Drug Allergy and Hypersensitivity Database (DAHD)

2
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Rejestr
Anafilaksji
Szpitala
Charite 

Z inicjatywy prof. Margitty
Worm (Szpital Charite, Berlin)
zosta³ utworzony internetowy
rejestr przypadków ciê¿kiej
reakcji anafilaktycznej. Strona
www.anaphylaxie.net zosta³a
zaprojektowana pocz¹tkowo
dla krajów niemieckojêzycznych
(Niemcy, Szwajcaria, Austria).

O becnie przy wspó³pracy firmy Aller-
gopharma Joachim Ganzer KG
stworzona zosta³a równie¿ wersja

kwestionariusza w jêzyku polskim, któr¹ dru-
kujemy na stronie obok. Prof. Worm chêtnie
nawi¹¿e wspó³pracê ze �rodowiskiem polskich
lekarzy alergologów celem poszerzania reje-
stru i aktualizacji wiedzy o najczêstszych przy-
czynach ciê¿kiej anafilaksji.

Zg³oszeniu podlegaj¹ przypadki, w których
dosz³o do zatrzymania kr¹¿enia/oddychania,
wstrz¹su anafilaktycznego lub nasilonej dusz-
no�ci i wyst¹pi³y one do 12 miesiêcy przed da-
t¹ zg³oszenia. #

umo¿liwiaj¹cych postêpowanie w reakcjach natychmiastowych, ale

podstawowy element diagnostyki - bardzo dok³adnie zebrany wywiad

jest ju¿ od nich niezale¿ny. Zdarzaj¹ siê niestety skierowania wystawio-

ne przez alergologa do alergologa z rozpoznaniem �podejrzenie aler-

gii na leki�, bez informacji choæ trochê precyzuj¹cych to podejrzenie,

a tak¿e bez przekazania informacji choremu o konieczno�ci spisywa-

nia dat rozpoczynania terapii, odstêpie do pojawienia siê nowych ob-

jawów etc. Chorzy czêsto nie pamiêtaj¹ takich szczegó³ów, czemu

trudno siê dziwiæ, bior¹c pod uwagê, ¿e nie zawsze te¿ znaj¹ nazwy le-

ków które przyjmuj¹. Komunikacja miêdzy nami lekarzami nie u³atwia

wiêc zadania, a wydaje siê ona niezbêdna zw³aszcza, ¿e w wiêkszo�ci

sytuacji pacjent nie jest w stanie powiedzieæ: �przyj¹³em lek X, od ra-

zu spuch³em i zrobi³o mi siê duszno�. Bez wywiadu nie ma diagnosty-

ki reakcji polekowych i ka¿dy alergolog powinien staraæ siê od chore-

go potrzebne informacje uzyskaæ, co mo¿e byæ trudne choæby ze

wzglêdu na czas przeciêtnej wizyty specjalistycznej, realizowanej w ra-

mach kontraktu z NFZ. Dla ca³ej procedury istotne znaczenie ma wpro-

wadzenie danych, dotycz¹ce reakcji niepo¿¹danych w karcie informa-

cyjnej. Na przyk³ad: wed³ug chorego �powiedzieli mi ¿e ledwie mnie od-

ratowali po tym leku i zakazali go braæ, ale to by³o ju¿ dawno i nie pa-

miêtam�, a w dokumentacji z hospitalizacji brak jakichkolwiek informa-

cji. Podobny przypadek obrazuje pacjentka poproszona o uzyskanie

z archiwum szpitala sprzed 3 lat karty znieczulenia zabiegu ginekolo-

gicznego powik³anego reakcjami, które uznano za polekowe, a przyno-

si kopiê dokumentacji, w której jedyna wzmianka o znieczuleniu zawie-

ra siê w s³owach �typowa premedykacja�. 

Kolejnym problemem jest dostêpno�æ preparatów do diagnostyki

� znana jest sprawa braku, przez pewien okres, producenta determi-

nant do diagnostyki reakcji po antybiotykach betalaktamowych. Obec-

nie byæ mo¿e problemem lokalnym pisz¹cego jest samo zamówienie

preparatu � ³atwiej go �ci¹gn¹æ do celów naukowych ni¿ do �zwyk³ej�

diagnostyki, podobnie jak nie jest ³atwym uzyskanie kilku fiolek prepa-

ratu do znieczulenia miejscowego, bo procedura przetargowa mo¿e

odnosiæ siê do opakowañ ca³kowitych - najmniejsze prawie 100 sztuk

(lek tylko do lecznictwa zamkniêtego). 

Brak regulacji prawnych nie wymusza na przemy�le farmaceutycz-

nym udostêpnienia sk³adników preparatu podejrzanego o reakcjê.

Czasem brak tego typu diagnostyki nie pozwoli na wyja�nienie �co pa-

cjent mo¿e i czego nie powinien stosowaæ�.

Zagadnieniem bardzo szerokim jest znany nam wszystkim stosu-

nek NFZ do niektórych niedoszacowanych lub wcze�niej �nie istniej¹-

cych� procedur (brak w katalogu � wiêc brak mo¿liwo�ci rozliczenia).

Niektóre z nich mog³yby byæ wykonywane ambulatoryjnie (w o�rod-

kach z zapleczem anestezjologicznym obok), ale niestety stawka za

wizytê nie rozlicza nawet po³owy kosztów procedury. Wykonanie ich

w procedurze szpitalnej, nawet krótkiej, marnuje nasze si³y na dodat-

kowe zajêcia administracyjne i powoduje przesuniêcia kolejnego eta-

pu diagnostycznego za 2 tygodnie, gdy¿ jest to minimalny odstêp miê-

dzy pobytami w szpitalu z tym samym rozpoznaniem. 

Pozostanie jedynie mieæ nadziejê, ¿e europejskie projekty dotkn¹

równie¿ i nas w sensie wykonawczym, co bêdzie musia³o wi¹zaæ siê

z ujednoliceniem standardów, a lekarskie gremia samorz¹dowe , spe-

cjali�ci krajowi i towarzystwa naukowe zaczn¹ w koñcu lobbowaæ za

umo¿liwieniem wykonywania pracy specjalisty w realnych okre�lonych

minimalnych warunkach czasowych (o finansowych nie wspominamy),

a wiedza, która nie ma sponsorów w �wiecie farmaceutycznym znaj-

dzie swoje miejsce na szkoleniach. #

Opracowanie
dr med. Joanna Nizio-M¹sior 
Allergopharma-Nexter





D o wprowadzenia APT jako dodatkowego bada-
nia diagnostycznego okre�laj¹cego czynniki
zaostrzaj¹ce atopowe zapalenie skóry przyczy-

ni³y siê obserwacje wskazuj¹ce na mo¿liwo�æ prowoka-
cji zmian wypryskowych po kontakcie z alergenami po-
wietrznopochodnymi. Metodyka przeprowadzania te-
stów rozpoczynaj¹c od badañ Mitchella i wsp. z 1982
roku ulega³a zmianom[7,10,11,15]. Pocz¹tkowo w celu
zwiêkszenia penetracji alergenu niektórzy autorzy usu-
wali powierzchowne warstwy naskórka poprzez mecha-
niczn¹ abrazjê lub dodawanie do prób kontaktowych
�rodków dra¿ni¹cych. Postêpowanie takie zwiêksza³o
jednak czêsto�æ wystêpowania reakcji nieswoistych,
dlatego aktualnie rekomenduje siê wykonywanie testów
na skórze niezmienionej pod okluzj¹. Rozbie¿no�ci wy-
konania APT dotyczy³y równie¿ postaci i stê¿enia u¿y-
wanych alergenów oraz czasu aplikacji i odczytu te-
stów[4]. Obecnie wed³ug wiêkszo�ci autorów model
kontaktu z alergenem najbardziej zbli¿ony do warunków
wystêpuj¹cych w �rodowisku pacjenta ma zapewniæ 48
godzinny czas okluzji. Wynik odczytuje siê po 72 godzi-
nach, poniewa¿ w przeciwieñstwie do reakcji z klasycz-
nymi alergenami kontaktowymi zauwa¿alna jest tenden-
cja do stopniowego wygasania odczynów w miarê up³y-
wu czasu. Za wynik dodatni uznaje siê wyst¹pienie co
najmniej reakcji + w miejscu aplikacji wg skali : - brak
reakcji, -/+ reakcja w¹tpliwa, + rumieñ, naciek, ++ ru-
mieñ, kilka grudek (<3), +++ rumieñ, grudki (4 i wiê-
cej), ++++ rumieñ, bardzo liczne rozsiane grudki,
+++++ rumieñ, pêcherzyki, wysiêk [3,7].

Do�wiadczenia z u¿yciem APT przekonuj¹, ¿e do-
datni wynik testu jest wynikiem reakcji, w której obec-
no�æ swoistych IgE zwi¹zanych z receptorami FceRI
na powierzchni komórek Langerhansa umo¿liwia wy-
chwycenie przez nie alergenu i zaprezentowanie limfo-
cytom T [10]. Potwierdzaj¹ to wyniki, w których wy-
kazano istotn¹ statystycznie korelacjê pomiêdzy dodat-
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ATOPOWE
TESTY P£ATKOWE

Dr med. WITOLD OWCZAREK

Dr med. Elwira Paluchowska
Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika
Dermatologii CSK MON w Warszawie,
Kierownik Kliniki: 
prof. dr hab. med. Stanis³aw Zabielski

Atopowe testy p³atkowe (APT) to testy naskórkowe z alergenami typowo 
wywo³uj¹cymi reakcje IgE zale¿ne [15]. Wykazuj¹ one obecno�æ alergenowo
swoistych IgE na powierzchni komórek Langerhansa, które pe³ni¹c rolê 
komórek prezentuj¹cych antygen prowadz¹ w konsekwencji do rozwoju 
IgE zale¿nego wyprysku. 



nimi wynikami testów p³atkowych wykonanych z aler-
genami roztoczy kurzu domowego a liczb¹ komórek
Langerhansa, na których powierzchni stwierdzono re-
ceptory FceRI dla IgE wysokiego i niskiego powino-
wactwa [6,14]. W badaniu histopatologicznym z miej-
sca pozytywnej reakcji APT stwierdzono równie¿
obecno�æ antygenowo swoistych limfocytów T, po-
cz¹tkowo o fenotypie Th2, który w trakcie jej trwania
ulega³ zmianie na Th1 [1]. 

Dodatni wynik APT wed³ug niektórych autorów czê-
sto jest zgodny z obecno�ci¹ swoistych IgE dla danego
alergenu [9,18]. Jednak obserwacje chorych z brakiem
w surowicy przeciwcia³ klasy E i z dodatnimi wynikami
APT mog¹ wskazywaæ na brak �cis³ej korelacji pomiê-
dzy wynikami APT i stê¿eniem IgE w surowicy [2,8].
W przeprowadzonych badaniach grup chorych na AZS
z dodatnimi wynikami APT z obecno�ci¹ i bez sIgE
w surowicy dla alergenu D. pteronyssinus wykazano do-
datni¹ korelacjê pomiêdzy poziomem stê¿enia sIgE
w surowicy a nasileniem wyniku APT [8]. Stwierdzono
równie¿, ¿e komórki Langerhansa z obecno�ci¹ sIgE
mog¹ byæ skuteczniejsze w wychwytywaniu i prezento-
waniu alergenu swoistym limfocytom T w porównaniu
z komórkami Langerhansa pozbawionym sIgE [12].
Obecno�æ sIgE zwi¹zanych z receptorami FcRI na ko-
mórkach dendrytycznych zwiêksza równie¿ mo¿liwo�æ
prezentacji alergenów swoistym limfocytom T [16].
W obrazie histologicznym skóry pacjentów z dodatnim
APT z obecno�ci¹ lub bez obecno�ci sIgE w surowicy
nie stwierdzono ró¿nic. Badanie immunohistochemicz-
ne wykaza³o jednak zwiêkszon¹ liczbê komórek EG2+.
Pacjenci, którzy mieli najwy¿sze poziomy sIgE w suro-
wicy mieli równie¿ najwiêksz¹ liczbê komórek EG2
w skórze. Mo¿e byæ to wynikiem przyspieszenia reakcji
alergen-swoisty limfocyt T. Znacz¹co wy¿sza liczba ko-
mórek CD4+ w tej grupie potwierdza to za³o¿enie [8].
U pacjentów z AZS i z obecno�ci¹ swoistych przeciw-
cia³ klasy E w surowicy wykazano równie¿ w miejscu
reakcji wypryskowej istotnie wy¿sz¹ liczbê komórek
MMP+ [8,13]. U pacjentów z obecnym sIgE w surowi-
cy wykazano te¿ tendencjê do wzrostu liczby komórek
IgE+ w naskórku i skórze w³a�ciwej, któr¹ stwierdzono
tylko u niektórych pacjentów bez sIgE. Wbrew niskiej
liczbie komórek IgE+, w tej grupie wykazano wysok¹
ekspresjê receptora FcRI, tak¹ jak w grupie z sIgE z t¹
ró¿nic¹, ¿e do wzrostu jego ekspresji dochodzi³o wol-
niej[8]. Wysok¹ ekspresjê FcRI znaleziono w³a�nie na
IDECs, nowej populacji CD1a+ zapalnych komórek
dendrytycznych[17]. Zwi¹zek podwy¿szonego stê¿enia
IgE z rozwojem AZS nie jest w pe³ni wyja�niony jednak
liczne doniesienia potwierdzaj¹ rolê IgE w rozwoju
zmian. Obecno�æ IgE nie wydaje siê byæ jednak ko-
nieczna dla uzyskania pozytywnej reakcji w APT. Nie
mo¿na tak¿e wykluczyæ, ¿e reakcja ta mo¿e byæ wywo-
³ana przez IgE obecne miejscowo. Mog¹ byæ one nie
wykrywalne w surowicy, a nie ma metody pozwalaj¹cej
na oznaczenie sIgE w tkance. Odczynniki stosowane do

wykonania APT mog¹ zawieraæ równie¿ alergeny nie
wykrywane w surowicy metod¹ immunoenzymatyczn¹
[8]. Ponadto u pacjentów bez obecno�ci sIgE w surowi-
cy dodatnie reakcje w APT z D. pteronyssinus mog¹ byæ
wynikiem dzia³ania enzymów proteolitycznych wyci¹gu
alergenów [5]. Nie jest równie¿ jasne czy reakcja nie
mo¿e zostaæ zapocz¹tkowana przez swoiste komórki T
jak w klasycznym wyprysku kontaktowym [8]. 

Podsumowuj¹c nale¿y podkre�liæ, ¿e przydatno�æ
atopowych testów p³atkowych w rozpoznawaniu
i w ustalaniu czynników prowokuj¹cych atopowe za-
palenie skóry potwierdzi³y dane literatury ostatnich lat,
a poszerzenie procedur diagnostycznych wydaje siê
byæ konieczne w celu opracowania indywidualnych
programów profilaktyczno-leczniczych dla poszcze-
gólnych pacjentów. #
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W dniu 6 grudnia 2008r. w Warszawie odby-
³o siê spotkanie pt. �Immunoterapia swo-
ista � miêdzy teori¹ a praktyk¹�, zorgani-

zowane przez Konsultanta Regionalnego ds. Alergologii
Województwa Mazowieckiego, Zak³ad Profilaktyki Za-
gro¿eñ �rodowiskowych oraz firmê Allergopharma-Ne-
xter. W programie spotkania, oprócz wyk³adów, przewi-
dziano równie¿ dyskusjê na tematy nades³ane przez
miejscowych lekarzy alergologów. W dyskusji uczestni-
czyli: prof. dr hab. med. Boles³aw Samoliñski (Konsul-
tant Regionalny ds. Alergologii Województwa Mazo-
wieckiego), prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski (Kon-
sultant Krajowy ds. Alergologii), prof. dr hab. med. Piotr
Kuna (Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicz-
nego), dr hab. med. Marita Nittner-Marszalska (Klinika
Chorób Wewnêtrznych i Alergologii AM we Wroc³a-
wiu), dr med. Izabela Kupry�-Lipiñska (Klinika Chorób
Wewnêtrznych, Astmy i Alergii UM w £odzi).

Poni¿ej prezentujemy najciekawsze fragmenty dyskusji.

Czy mo¿na odczulaæ pacjenta z ³uszczyc¹
w fazie wieloletniej remisji (zmiany 
chorobowe dotycz¹ wy³¹cznie skóry)?

I. Kupry�-Lipiñska: Ja znalaz³am jedn¹ pracê dotycz¹-
ca odczulania pacjenta z ³uszczyc¹, opis przypadku
dziecka ze zmianami ³uszczycowymi, u którego pojawi-
³a siê bardzo silna py³kowica, leczona pocz¹tkowo far-
makologicznie bez efektu. Lekarze zdecydowali siê za-
stosowaæ immunoterapiê swoist¹. U dziecka dosz³o do
remisji zarówno objawów py³kowicy, jak i remisji ³usz-
czycy. Autorzy doniesienia sugerowali, ¿e ogólne
zmniejszenie stanu zapalnego w organizmie wp³ynê³o
pozytywnie równie¿ na przebieg ³uszczycy. 

J. Kruszewski: By³bym bardzo ostro¿ny w kwalifiko-
waniu chorych na ³uszczycê do ITA. £uszczyca jest cho-
rob¹, w któr¹ uk³ad immunologiczny jest zaanga¿owany.

Jeden przypadek o niczym nie �wiadczy. Obawia³bym
siê, ¿e ka¿de zaostrzenie ³uszczycy, a wiemy ¿e mo¿e siê
ona zaostrzaæ pod wp³ywem wielu ró¿nych czynników,
mo¿e byæ wi¹zane przez chorych z ITA. Obrona i argu-
menty wobec pretensji chorego w takiej sytuacji by³aby
bardzo trudna.

B. Samoliñski: £uszczyca to choroba generowana
przez czynniki �rodowiskowe, g³ównie przez pacior-
kowce, które wywo³uj¹ odpowied� immunologiczn¹.
Pó�niej prawdopodobnie (choæ nie jest to pewne do
koñca) jest zwi¹zana z odpowiedzi¹ immunologiczn¹
na wirusa brodawczaka który jest obecny u wszystkich
chorych na ³uszczycê. Jaki jest mechanizm tej odpowie-
dzi, czy jest to typ odpowiedzi przeciwko wirusowi
brodawczaka, czy jest to typ odpowiedzi autoimmuno-
logicznej na antygeny, które powstaj¹ w wyniku obec-
no�ci tego wirusa, tego do koñca nie wiemy. St¹d brak
jasno�ci, czy mo¿na odczulaæ czy nie. Dermatolodzy
alergolodzy uwa¿aj¹, ¿e nie ma przeciwwskazañ do od-
czulania. Dopóki nie bêdzie kontrolowanych badañ,
które poka¿¹ nam, jak siê zachowuj¹ chorzy w trakcie
swoistej immunoterapii (nasilenie czy nie), to pewnie
bêdziemy zdani w dalszym ci¹gu na przes³anki teore-
tyczne i obserwacje.

P. Kuna: To s¹ bardzo trudne pytania dlatego, ¿e nie
mamy kontrolowanych badañ w porównaniu do placebo,
tylko takie badanie odpowie nam naprawdê na pytanie
czy mo¿na to robiæ czy nie. Natomiast jest jeden opubli-
kowany case report, dobrze ¿eby by³o wiêcej. Je�li kto�
z pañstwa ma takiego pacjenta i nie widzi skutków
ubocznych SIT, zachêcam do publikowania tego typu ob-
serwacji. My takich pacjentów odczulamy. Wed³ug mnie
³uszczyca jest chorob¹ zapaln¹, a nie autoimmunologicz-
n¹, tak samo jak przewlek³a astma. Oczywi�cie kto� mo-
¿e powiedzieæ, a mo¿e astma te¿ jest chorob¹ autoimmu-
nologiczn¹, ka¿de przewlek³e zapalenie wi¹¿e siê w jaki�
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sposób z autoimmunologi¹, ale to jest po prostu natur¹
tych reakcji a nie przyczyn¹. [...] Do wielu chorych
kwalifikowanych do immunoterapii podchodzimy
w sposób zbyt ostro¿ny, wiem, ostro¿no�ci nigdy nie
za wiele. Musimy tylko staraæ siê zrozumieæ, co na-
prawdê robimy i zapewniæ naszym pacjentom dobr¹
opiekê lekarsk¹. Je�li pacjent ma do nas dostêp, mo¿e
zadzwoniæ wyja�niæ swoje w¹tpliwo�ci, to problemów
z roszczeniami i pretensjami pacjentów w ogóle nie
zobaczymy.

Czy mo¿na odczulaæ pacjenta 
ze wspó³istniej¹cymi schorzeniami, 
takimi jak:
! bielactwo,
! choroby tarczycy (które nie s¹ 
bezwzglêdnym przeciwwskazaniem
do SIT),

! cukrzyca?

J. Kruszewski: Niektóre przypadki bielactwa maj¹ au-
toimmunologiczne pod³o¿e. Dr Gra¿yna S³aweta z Kielc
opisa³a przypadek nasilenia dyskretnych zmian biela-
czych pod wp³ywem ITA. Pacjentka zareagowa³a na to
ciê¿k¹ depresj¹, wymagaj¹c¹ leczenia. Po przerwaniu
ITA zmiany bielacze zmniejszy³y siê, ale pozosta³y wiêk-
sze ni¿ przed rozpoczêciem ITA. Niestety zawsze nale¿y
siê liczyæ z zaostrzeniem chorób towarzysz¹cych w trak-
cie ITA, co jest najczêstsz¹ przyczyn¹ roszczeñ pacjen-
tów i konfliktów z lekarzem.

B. Samoliñski: Bielactwo w oko³o 20% przypadków
ma pod³o¿e autoimmunologiczne. Dosyæ czêsto jest po-
wi¹zane z nadczynno�ci¹ tarczycy w przebiegu odpowie-
dzi typu autoagresji przeciwko komórkom tarczycy. Za-
wsze siê nale¿y zastanowiæ, czy pacjent który przychodzi
do nas z bielactwem ma odpowied� typu autoimmunolo-
gicznego, w przebiegu której siê ono pojawi³o. Je�li tak,
to jest to objaw chorobowy a nie jednostka chorobowa
i przyczyn¹ bielactwa mog¹ byæ bardzo ró¿ne schorze-
nia. Nale¿y wiêc zawsze wyja�niæ na jakim tle dosz³o do
bielactwa i stosownie zareagowaæ.

[...] Jako klinicysta, jako lekarz, stara³bym siê kiero-
waæ mechanizmem z którego pochodzi dany typ proble-
mu chorobowego. Je¿eli mamy odpowied� typu auto-
agresji zawsze mamy zaanga¿owany uk³ad Th1. Ka¿de
dzia³anie, które bêdzie sprzyja³o ¿eby Th2 by³o bardziej
aktywne, bêdzie sprzyja³o temu ¿eby Th1 by³o mniej ak-
tywne. Tak wiêc aktywna postaæ choroby atopowej bê-
dzie sprzyja³a supresji odpowiedzi autoimmunologicz-
nej. W przebiegu immunoterapii prowadzimy do stymu-
lacji Th1, oczywi�cie poprzez komórki regulatorowe,
mo¿emy wtedy generowaæ nasilenie choroby autoimmu-
nologicznej. To jest mechanizm, który nale¿y rozwa¿aæ
w przypadku ka¿dej jednostki chorobowej o pod³o¿u au-
toimmunologicznym. 

J. Kruszewski: Je�li chodzi o choroby tarczycy, to
ka¿dego chorego z nadczynno�ci¹ lub niedoczynno�ci¹
nale¿y leczyæ. Po osi¹gniêciu eutyreozy mo¿emy wróciæ
do rozwa¿añ nad rozpoczêciem ITA. W przypadku cu-
krzycy, nawet je�li ma ona charakter choroby autoimmu-
nologicznej, konsekwencje ITA nie powinny byæ powa¿-
ne. Chory mo¿e bêdzie wymaga³ nieco wiêcej insuliny,
choæ jest to raczej spekulacja. Teoretycznie nie powinno
byæ ¿adnego niebezpieczeñstwa i wiêkszo�æ z Pañstwa
chorych na cukrzycê, w tym dzieci zapewne próbuje od-
czulaæ. Nale¿y jednak zwracaæ uwagê, czy cukrzyca jest
dobrze kontrolowana. Mam du¿e w¹tpliwo�ci czy kwali-
fikowaæ do ITA chorych na chorobê Hashimoto, równie¿
z tak¹ chorob¹ w wywiadzie, poniewa¿ ba³bym siê jej
ponownego nawrotu w trakcie ITA, co zawsze wywo³a
spekulacje czy nie sta³o siê tak w wyniku ITA.

B. Samoliñski: Prac przegl¹dowych na ten temat jest
bardzo ma³o. Jedyna, do której uda³o mi siê dotrzeæ po-
chodzi z maja 2008. Pokazuje ona, i¿ w py³kowicy,
w okresie wzrostu ekspozycji na alergen dochodzi do
niewielkiego zmniejszenia zale¿nej od Th1 odpowiedzi
autoimmunologicznej. Natomiast nie ma ¿adnych badañ
ani analizy, która by pokaza³a co siê dzieje w przebiegu
swoistej immunoterapii, czy nastêpuje zaostrzenie cho-
roby autoimmunologicznej, czy nie. 

I. Kupry�-Lipiñska: Ja dotar³am jeszcze do jednej pra-
cy, w której oznaczano poziom autoprzeciwcia³ u dzieci
chorych na astmê. Ich obecno�æ wykazano u 17% dzie-
ci, które zakwalifikowano do grupy odczulanej przez 2-
3 lata, do grupy odczulanej przez 5 lat i do grupy otrzy-
muj¹cej placebo. Nastêpnie po tym okresie badano po-
nownie poziom autoprzeciwcia³, u ¿adnej z tej grup nie
wykazano wzrostu ich miana. By³y to ró¿ne autoprze-
ciwcia³a, przeciwko ró¿nym czynnikom, niejednorod-
ne. U ¿adnego z tych dzieci nie by³o aktywnej choroby
autoimmunologicznej. 

B. Samoliñski: 20 lat temu badali�my autoprzeciwcia-
³a przeciwko miê�niom g³adkim, przeciwj¹drowe, itp.
w grupie pacjentów z atopi¹ i bez. Jest to po prostu wtór-
na odpowied� typu autoimmunologicznego, natomiast
nie ma ona ¿adnego znaczenia klinicznego.

Do tej pory nie ma ¿adnego dowodu na to, ¿eby
w przebiegu swoistej immunoterapii mo¿na by³o wyge-
nerowaæ chorobê z autoagresji. 

J. Kruszewski: S¹ opublikowane badania z lat 70-, 80-
tych XX wieku, kiedy obawiali�my siê, czy ITA nie jest
w stanie wyindukowaæ chorób autoimmunologicznych.
Odpowied� brzmi: nie. Podejrzewamy natomiast, ¿e
ITA mo¿e wywo³aæ zaostrzenie lub nawrót choroby au-
toimmunologicznej, na któr¹ chory cierpi i dlatego cho-
roby autoimmunologiczne s¹ ci¹gle traktowane jako
przeciwwskazanie do ITA. Kwalifikuj¹c takich chorych
do ITA, w przypadku problemu z chorob¹ autoimmuno-

alergologia wspó³czesna  ! 1 (23)

18



logiczn¹, zawsze nale¿y ciê liczyæ z roszczeniem pa-
cjenta wobec lekarza.

M. Nittner-Marszalska: Powodem dyskwalifikacji
chorych ze schorzeniami autoimmunologicznymi do im-
munoterapii alergenowej by³a obawa, i¿ immunoterapia
os³abia aktywno�æ limfocytów Th2, a zwiêksza aktyw-
no�æ limfocytów Th1 co mo¿e znale�æ odzwierciedlenie
w stanie klinicznym pacjenta. Przez d³ugie lata szukano
dowodów klinicznych potwierdzaj¹cych te obawy i nie
znajdowano ich. W momencie kiedy opisano limfocyty
regulatorowe wyja�ni³o siê, ¿e to w³a�nie one, stymulo-
wane przez immunoterapiê, os³abiaj¹ aktywno�æ alerge-
nowo specyficznych Th2 natomiast kwestia aktywno�ci
limfocytów Th1 zmarginalizowa³a siê. Nowe pogl¹dy na
dominuj¹c¹ rolê limfocytów regulatorowych w mechani-
zmie immunoterapii powoduj¹, ¿e podstawy teoretyczne
dla dyskwalifikacji chorych ze schorzeniami autoimmu-
nologicznymi do immunoterapii nie s¹ ju¿ tak przekonu-
j¹ce. W ostatnim stanowisku Amerykañskiej Akademii
Alergologii i Immunologii Klinicznej znalaz³ siê zapis,
¿e do chwili obecnej brak jest danych klinicznych, by
immunoterapia stymulowa³a rozwój chorób autoimmu-
nologicznych. Gdyby tak by³o, to u dziesi¹tków tysiêcy
szczepionych ludzi zauwa¿ono by rozwój procesów au-
toimmunologicznych. W tym¿e dokumencie dopuszcza
siê rozwa¿enie immunoterapii u chorych ze schorzenia-
mi autoimmunologicznymi. Oczywi�cie to musi byæ
chory, u którego ryzyko stymulacji ewentualnej wspó³-
istniej¹cej choroby autoimmunologicznej jest mniejsze
ni¿ korzy�ci kliniczne, które ten chory bêdzie odnosi³
z immunoterapii. Dlatego do immunoterapii alergenowej
nie kwalifikujê osób z cukrzyc¹ m³odzieñcz¹ lub rzs.
Jednak do immunoterapii jadem owadów kwalifikujê pa-
cjentkê ze stwardnieniem rozsianym w okresie remisji,
która jest uczulona na jad owadów traktuj¹c to wskaza-
nie jako kwalifikacjê ze wskazañ ¿yciowych. Kalkulacja
jest nastêpuj¹ca: je¿eli nie bêdê jej szczepiæ to ryzyko
zgonu po u¿¹dleniu prze owada osoby mieszkaj¹cej na
wsi jest wiêksze ni¿ ewentualna stymulacja SM pozosta-
j¹cego pod kontrol¹ neurologiczn¹. Ostatecznie decyzja
niestety nale¿y do Pañstwa i nie ma ¿adnej regulacji kon-
sensusowej, która by wam w tym pomog³a.

Czy u pacjenta w czasie antybiotykoterapii
mo¿na kontynuowaæ SIT?
! koniec terapii po infekcji,
! przewlek³e leczenie tr¹dziku.

P. Kuna: Ja mam pacjenta, m³odego cz³owieka, z ak-
tywn¹ postaci¹ tr¹dziku. Powiem szczerze, poczeka³-
bym a¿ siê wyleczy, szczególnie ¿e tr¹dzik tak napraw-
dê jest odpowiedzi¹ komórek pod�cieliska skóry na
bakterie. To jest nieprawid³owa odpowied� immunolo-
giczna organizmu. Nie widzê specjalnie problemu przy
kontynuacji odczulania, natomiast na pewno bym go

nie zaczyna³ odczulaæ szczególnie wtedy kiedy jest
w trakcie leczenia.

I. Kupry�-Lipiñska: Zgodnie z zaleceniami Europej-
skiej Akademii Alergologii i Immunologii oceniamy 3
dni przed podaniem szczepionki. Je�li pacjent ma w ci¹-
gu tych 3 dni infekcjê, to powinni�my prze³o¿yæ szcze-
pienie. Je�li chodzi o sam¹ antybiotykoterapiê stosowan¹
profilaktycznie bez cech infekcji, to wed³ug mnie nie sta-
nowi przeciwwskazania. 

W przypadku tr¹dziku antybiotykoterapia jest prowa-
dzona tygodniami, nawet miesi¹cami, niezale¿nie od te-
go czy pacjent ma objawy czy nie. W zwi¹zku z tym je-
�li pacjent nie ma objawów, to ja nie widzê przeciwwska-
zañ. Tutaj jedynym dokumentem, do którego uda³o mi
siê dotrzeæ, s¹ zalecenia g³ównego inspektora sanitarne-
go w sprawie szczepieñ ochronnych. W szczepieniach
ochronnych przewlek³a antybiotykoterapia nie jest prze-
ciwwskazaniem do podania szczepionki.

Barbara Sieradzka: Mam 16-letni¹ pacjentkê z bardzo
aktywn¹, ciê¿k¹ postaci¹ tr¹dziku. Poczekali�my a¿ we-
sz³a we wstêpn¹ remisjê i jest ona odczulana. Odczulanie
nie zaostrzy³o objawów, nie wiem czy to ma zwi¹zek, ale
ta pacjentka bardzo siê poprawi³a.

B. Samoliñski: Podsumowuj¹c, je¿eli pacjent nie ma cech
aktywnego zapalenia w ci¹gu ostatnich 72 godzin, to antybio-
tyk nie jest przeciwwskazaniem do podania szczepionki.

Odstêpy do swoistej immunoterapii 
po chorobach zaka�nych, szczególnie
mononukleozie, mo¿e uzgodniæ stanowisko
przynajmniej dla mazowieckich alergologów.

J. Kruszewski: Prostego stanowiska raczej nie uzgod-
nimy, bo wszystko zale¿y od sytuacji klinicznej. Mono-
nukleoza mo¿e przebiegaæ bardzo ró¿nie. Leku na mo-
nonukleozê nie ma, nie mo¿na leczyæ jej antybiotykami
zw³aszcza penicylinami, o tym nale¿y pamiêtaæ. Je�li
objawy ustêpuj¹, je�li nie dosz³o uszkodzenia w¹troby
i du¿ego powiêkszenia �ledziony, to my�lê. ¿e po up³y-
wie 2-3 tygodni mo¿na powróciæ do ITA. S¹ choroby,
w których decyzje mog³yby byæ bardzo trudne, np. prze-
wlek³e zapalenie w¹troby typu C lub B. Jak siê wtedy
zachowaæ? Ale zwykle nie badamy czy chory jest zaka-
¿ony wirusami czy nie, tylko odczulamy i faktycznie nic
z³ego siê nie dzieje.

G³os z sali: Ja mam pacjenta z przewlek³ym zapaleniem
w¹troby typu C, u którego wykryto chorobê ju¿ w trakcie
immunoterapii swoistej. Lekarz chorób zaka�nych nie
stwierdzi³ przeciwwskazañ do jej kontynuacji.

J. Kruszewski: Powtórzê: wielu pañstwa pacjentów,
których odczulacie, jest zaka¿onych wirusem C zapalenia
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w¹troby i nic siê nie dzieje. Mo¿na siê zastanawiaæ, co
z pacjentem leczonym interferonem z tego powodu? 

B. Samoliñski: Przyjmujemy, ¿e aktywna postaæ tego
typu choroby jest przeciwwskazaniem. 

J. Kruszewski: Wyj¹tkowo rzadko mo¿na zobaczyæ ak-
tywn¹ formê zaka¿enia wirusem C, poniewa¿ na ogó³ wy-
krywamy chorych dawno zaka¿onych, z przewlek³ym zapa-
leniem. Chorych, których nie kwalifikuje siê do leczenia in-
terferonem, tylko do obserwacji z powodu minimalnych
zmian w w¹trobie mo¿na kwalifikowaæ do ITA. Nale¿y jed-
nak mieæ na uwadze problemy, które mog¹ wyst¹piæ u cho-
rych z aktywnym procesem zapalnym wyra¿aj¹cym siê sta-
³ym lub okresowym wzrostem transaminaz. Nale¿y pamiê-
taæ, ¿e tacy chorzy s¹ bardzo roszczeniowi.

M. Nittner-Marszalska: Komentarz do wypowiedzi,
w której wspomniano o konsultacji lekarza zaka�nika.
Moim zdaniem ¿aden lekarz specjalista, ani neurolog,
ani zaka�nik nie mo¿e nas wyrêczyæ i zdecydowaæ, czy
pacjent mo¿e byæ poddany immunoterapii alergenowej,
czy powinien zostaæ zdyskwalifikowany. Ka¿dy ze spe-
cjalistów mo¿e byæ niezwykle pomocny, ale jedynie dla
ustalenia aktywno�ci choroby bêd¹cej przyczyn¹ konsul-
tacji, kardiolog mo¿e oceniæ stan wyrównania uk³adu
kr¹¿enia, endokrynolog potwierdziæ wyrównanie zabu-
rzeñ czynno�ci tarczycy. Decyzjê o kwalifikacji do im-
munoterapii alergenowej podejmuje alergolog w oparciu
w analizê wielu wskazañ i przeciwwskazañ, których tyl-
ko on jest �wiadom oraz w oparciu o opinie lekarzy in-
nych specjalno�ci je¿eli takie s¹ mu potrzebne. 

B. Samoliñski: Konsultacje nie zast¹pi¹ podejmowania
decyzji. Decyzje o immunoterapii podejmuje alergolog, na-
tomiast ja bym rekomendowa³, ¿eby wspó³pracowa³ w tym
zakresie ze specjalist¹ tej jednostki chorobowej, z powodu
której chory siê leczy w specjalistycznym o�rodku.

Czy pacjent z mastocytoz¹ mo¿e byæ
kwalifikowany do swoistej immunoterapii
alergenami wziewnymi lub kontynuowaæ
rozpoczête odczulanie? Jakie objawy 
powinny zwróciæ uwagê na to rozpoznanie,
jak je potwierdziæ i gdzie ewentualnie
skierowaæ pacjenta?

J. Kruszewski: Nale¿y kierowaæ pacjentów do Gdañ-
ska, do Pani prof. Ewy Jassem. Problemem jest odczu-
lanie chorych na jady owadów w przypadku mastocy-
tozy, poniewa¿ musimy siê wtedy liczyæ z wystêpowa-
niem dzia³añ niepo¿¹danych. Uwa¿am, ¿e mo¿na
utworzyæ w Gdañsku bazê, w której tacy chorzy bêd¹
zarejestrowani. O�rodek Gdañski jest w europejskiej
sieci mastocytozy. Wkrótce maj¹ siê pojawiæ nowe le-
ki, bêd¹ prowadzone badania, zapewne równie¿

z udzia³em tego polskiego o�rodka. Je�li za� chodzi
o odczulanie alergenami wziewnymi, to uwa¿am, ¿e
nale¿y postêpowaæ wg ogólnej zasady: je¿eli korzy�ci
stosowania ITA przewy¿szaj¹ ryzyko dzia³añ niepo¿¹-
danych. £adnie powiedziane, choæ tak naprawdê trud-
ne do realizacji w praktyce.

Czy podaæ pacjentowi szczepionkê, 
której sk³ad jest dla nas niew³a�ciwy 
(inny lekarz zleci³ SIT, np. w jednej
szczepionce Alternaria i trawy)? 
Kto za to bierze odpowiedzialno�æ?

B. Samoliñski: Przyjmujemy pacjenta do immunote-
rapii tylko kiedy mamy w³asne przekonanie, ¿e zastoso-
wane leczenie jest w³a�ciwe. [...]

Bierzemy odpowiedzialno�æ za zlecenie pacjentowi
szczepionki i jej kontynuowanie. Je¿eli inny lekarz ma
swoj¹ koncepcjê leczenia, to ma do tego prawo i wów-
czas pacjent musi albo wróciæ do tamtego lekarza, albo
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zmieniæ tryb postêpowania zgodnie z sugesti¹ lekarza, do
którego trafi³ na immunoterapiê swoist¹.

Jak dalece mo¿na stosowaæ indywidualny
schemat SIT dla ka¿dego pacjenta i jak¹
maksymaln¹ dawkê tolerowan¹ w kontek-
�cie gotowych schematów proponowanych
przez producentów szczepionek? Na ile
zastrze¿enie w ulotce o indywidualizacji
dawkowania chroni lekarza przed 
konsekwencjami prawnymi w razie 
powik³añ indywidualnie prowadzonej 
immunoterapii?

P. Kuna: Czy immunoterapia jest metod¹ leczenia czy
jest lekiem, oto jest pytanie ? Immunoterapia jest meto-
d¹. Tak naprawdê to, co jest w ulotkach dotyczy leku,
szczepionki, nie dotyczy raczej metody leczenia, bo me-
todê wybieraj¹ pañstwo w oparciu o swoj¹ specjalizacjê,
do�wiadczenie, wiedzê. Je¿eli chodzi o najnowsze regu-

lacje, te osoby które naprawdê chc¹ siê z tym zapoznaæ,
odsy³am na stronê Europejskiej Agencji Oceny Leków
(EMEA), która wyda³a najnowsze zalecenia dotycz¹ce
immunoterapii w koñcu listopada 2008r. Jest zaledwie
kilka szczepionek, które mog¹ byæ oceniane przez urzêd-
ników rejestruj¹cych leki i w tych wypadkach nale¿y siê
stosowaæ do podanych schematów. Natomiast zdecydo-
wana wiêkszo�æ szczepionek nie mo¿e podlegaæ takiej
ocenie, bo jest przepisywana indywidualnie dla pacjenta
i dawkowanie jest te¿ indywidualn¹ decyzj¹ lekarza. Pro-
szê pamiêtaæ, za szczepionki przepisywane indywidual-
nie dla pacjenta pañstwo bior¹ pe³n¹ odpowiedzialno�æ,
ale proszê nie baæ siê takich decyzji bo s¹ one korzystne
dla chorych. Do takiego leczenia w zasadzie nie ma po-
trzeby stosowania zaleceñ firmowych. To jest bardzo cie-
kawe stanowisko EMEA. Nie wiem, jak to jest w pol-
skim prawie ale przy uwzglêdnieniu prawodawstwa
wspólnoty europejskiej.. 

B. Sieradzka: W �wietle polskiego prawa lekarz nie jest
poci¹gniêty do odpowiedzialno�ci prawnej, je�li nieprawi-
d³owo leczy, tylko dopiero wtedy, je�li nieprawid³owe le-
czenie przynosi pogorszenie stanu zdrowia pacjenta.

J. Kruszewski: Jest teraz taki projekt rozwi¹zañ praw-
nych, ¿e za ka¿de dzia³anie niepo¿¹dane leku odpowiadaæ
ma lekarz, który ten lek zapisa³ i stosuje. Naczelna Rada Le-
karska sprzeciwia siê takiemu podej�ciu. Na razie jeste�my
osamotnieni, poniewa¿ po drugiej stronie mamy towarzystwa
ubezpieczeniowe i firmy farmaceutyczne. Oczywi�cie lekarz
te¿ jest ubezpieczony od tego ryzyka, bo ubezpieczenie bê-
dzie musia³o to obejmowaæ. Reasumuj¹c, ja bym na to pyta-
nie odpowiedzia³ w ten sposób. Lekarz ma prawo indywidu-
alizowaæ leczenie, ale powinien dosyæ dok³adnie czytaæ in-
strukcjê, która jest do³¹czona do szczepionki. Ulotkê tê czyta
pacjent, przeczyta te¿ jego prawnik. Jest to wa¿ny dokument
zatwierdzony przy rejestracji leku. Tam s¹ opisane zasady, jak
podawaæ szczepionkê i jak to dawkowanie indywidualizowaæ
i co robiæ u pacjentów szczególnie uczulonych, u których s¹
du¿e reakcje po wstrzykniêciu. Nie powinno siê instrukcji od
jednej szczepionki stosowaæ do innej szczepionki. Bardzo
bym zachêca³, ¿eby opieraæ siê przede wszystkim na tym do-
kumencie i na swoim rozs¹dku.

G³os z sali: Obecnie jest bardzo wiele zak³adów opie-
ki zdrowotnej, gdzie pracuje wielu alergologów i nieko-
niecznie ten sam pacjent odczulany przewlekle przycho-
dzi zawsze do tego samego alergologa. Decyduj¹c siê na
takie czy inne modyfikacje schematu trzeba uwzglêd-
niaæ, czy koledzy bêd¹ mieli do czynienia z tym pacjen-
tem. Mo¿e to byæ dla nich problem, je�li ja ustalê bardzo
zindywidualizowany schemat immunoterapii.

G³os z sali: Mam pytanie o granice tak zwanego ekspe-
rymentu medycznego. Je¿eli ulotka mówi, ¿e maksymalna
dawka szczepionki Allergovit wynosi 0,6ml stê¿enia B i kto�
podaje wy¿sz¹ dawkê, czy to jest eksperyment medyczny
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który ja mam kontynuowaæ, je�li ten pacjent do mnie tra-
fia, czy mam go odes³aæ?

B Samoliñski: Standardowo stosujemy dawki zaleca-
ne w ulotce, ka¿de inne zlecenie musi byæ nadzorowane
i bezpo�rednio musi za nie braæ odpowiedzialno�æ osoba
zlecj¹ca. Nie mo¿e wiêc przekazaæ pacjenta koledze, bo
kolega nie wie, co z tym chorym zrobiæ. 

Ja osobi�cie standardowo podwy¿szam dawkê Aller-
govitu i gdyby siê zdarzy³o, ¿e gdzie� trafi³ pacjent z mo-
im zaleceniem wy¿szej dawki, to po prostu �le siê zda-
rzy³o, poniewa¿ ja biorê za to odpowiedzialno�æ i mam
ku temu swoje przes³anki. Jakie? Interesowa³em siê kie-
dy� na jakiej podstawie ustalono dawkê podtrzymuj¹c¹
Allergovitu i wiem, ¿e ta dawka nie jest w ¿aden sposób
eksperymentalnie do koñca wypróbowana. Rzeczywi�cie
s¹ badania, które dokumentuj¹, ¿e to jest dawka skutecz-
na, ale nie jest powiedziane, ¿e nie mo¿e byæ jeszcze bar-
dziej skuteczna, je�li j¹ zwiêkszymy. Ale to jest mój pro-
blem i nie chcê nikogo tym problemem obarczaæ. Dzielê
siê z pacjentem t¹ informacj¹, moj¹ opini¹, ¿e jak pod-
wy¿szê dawkê to bêdzie lepiej i jest to przekroczenie
standardu zawartego w ulotce. 

I. Kupry�-Lipiñska: Wytyczne Europejskiej Akademii
dopuszczaj¹ podawanie wy¿szych dawek ni¿ zalecane
przez producentów w wypadkach, w których t³umaczy
siê to efektywno�ci¹ dzia³ania szczepionki, k³ad¹c odpo-
wiedzialno�æ na lekarza nadzoruj¹cego leczenie. 

Pacjent 37-letni zakwalifikowany do odczulania
Allergovitem o sk³adzie trawy + bylica, bez
innych chorób przewlek³ych. W listopadzie
2007r. mia³ incydent bólu brzucha, biegunki,
pokrzywki, uczucia zwê¿enia gard³a. Testy 
z alergenami pokarmowymi, komercyjne 
i natywne, z tym co jad³ - ujemne (zreszt¹
nic podejrzanego nie jad³). Leków, jak twierdzi,
nie przyjmowa³, nie by³ u¿¹dlony przez owada.
Uznano, ¿e to by³y objawy anafilaksji 
niewyja�nionego pochodzenia.
Pytania
! Czy taki epizod czyni tego pacjenta, pacjen-
tem zwiêkszonego ryzyka przy immunoterapii 
alergenowej?

! Czy w³a�ciwym zachowaniem bêdzie 
zalecenie, by nosi³ przy sobie adrenalinê
przez okres immunoterapii?

! Mo¿e wyd³u¿yæ czas obserwacji po iniekcji?
! Mo¿e nie odczulaæ go w sytuacji braku 
zaplecza szpitalnego?:

J. Kruszewski: Tak wiêc chory jest uczulony na trawy
i chwasty, przeby³ reakcjê anafilaktyczn¹ i chcemy go
odczulaæ. Mo¿na by jeszcze poszerzyæ diagnostykê tej
anafilaksji, zanim okre�limy j¹ jako idiopatyczn¹. Dopó-

ki uznajemy j¹ za idiopatyczn¹, to adrenalinê mo¿na pa-
cjentowi zaleciæ, natomiast podda³bym go szczególnemu
nadzorowi przy ka¿dym wstrzykniêciu, mo¿e i nieco d³u-
¿ej obserwowa³. Na pewno zdecydowa³bym siê na ITA.

Gdzie mo¿na kierowaæ pacjentów proble-
matycznych? Czy mo¿na opisaæ pacjenta
konsultantowi regionalnemu np. poczt¹
elektroniczn¹ i poprosiæ o opiniê, która
bêdzie chroniæ przed ew. konsekwencja-
mi prawnymi w razie powik³añ?

B. Samoliñski: Od 6 lat jestem konsultantem regional-
nym na Mazowszu i nikt nie skierowa³ do mnie ani jed-
nego pacjenta na konsultacjê.

Proszê korzystaæ z tego, ¿e mamy dobre zaplecze diagno-
styczne i mo¿emy poszerzyæ diagnostykê problematycznego
chorego. Co prawda nie mamy na to refundacji, ale konsul-
tant ¿adnej z dyscyplin nie ma innego kontraktu z funduszem
na k³opotliwych chorych, którzy wymagaj¹ szerszej diagno-
styki albo bardziej kosztownej terapii. Czy mo¿na opisaæ pa-
cjenta? Oczywi�cie mo¿na. Mój adres mailowy jest bardzo
prosty: boleslaw.samolinski@wum.edu.pl. Proszê tylko
nie nadu¿ywajcie tego pañstwo, bo ja mam po kilkadzie-
si¹t maili dziennie. W temacie wiadomo�ci proszê zg³o-
siæ �konsultacja alergologiczna�. Bêdê wtedy wiedzia³,
¿e to jest pilne, ¿e to jest wa¿ne i ¿e muszê to przeczytaæ
w pierwszej kolejno�ci.

Ale uprzedzam, ¿e je¿eli pañstwo chcecie ¿ebym kon-
sultowa³ chorych przez internet, to ja od razu mówiê nie.
W razie czego mam godziny konsultacyjne i mo¿na pa-
cjenta skierowaæ. Je�li chodzi o ochronê pañstwa przed
konsekwencjami prawnymi w razie powik³añ, to stosuje-
my siê do standardów, które dzisiaj omawiali�my, nic
wiêcej dodaæ nie mo¿na.

Czy PTA / Konsultant mo¿e stworzyæ
konsensus uwzglêdniaj¹cy szczegó³owe
postêpowanie w SIT?

P. Kuna: Takie stanowisko zosta³o opublikowane przed
kilku laty i z tego co wiem sekcja immunoterapii pracuje
nad nowym. Natomiast to jedno s³owo � �szczegó³owe�, nie
da siê opracowaæ szczegó³owych wytycznych. Wszystkie
standardy, zarówno okre�lane przez instytucje regulacyjne,
np. EMEA dla ca³ej Unii Europejskiej, jak i okre�lane przez
Europejsk¹ Akademiê s¹ inne ni¿ informacje w ulotkach.
W ulotkach mo¿e siê znale�æ tylko i wy³¹cznie to, co by³o
przedmiotem badania klinicznego, i nic wiêcej. Standard nie
bêdzie dotyczy³ preparatu xyz, standard bêdzie dotyczy³
metody i tylko do tego siê mo¿e odwo³ywaæ. Natomiast za-
równo Europejska Akademia, jak i Amerykañska, czêsto
powtarzaj¹, ¿e nale¿y d¹¿yæ do najwy¿szych tolerowanych
i bezpiecznych dawek szczepionek podawanych choremu.
Pytanie, kto ma te dawki ustalaæ, bo w toku badañ klinicz-
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nych stosuje siê standardowe dawki, a w toku ró¿nych
prac w³asnych zupe³nie inne dawki. Nawet schematy
dawkowania antybiotyków podaj¹ przedzia³ dawki, np.
20-50mg/kg. Tym bardziej w immunoterapii swoistej nie
da siê sformu³owaæ szczegó³owych zaleceñ, dotycz¹cych
wszystkich dostêpnych szczepionek.

G³os z sali: Nawi¹zuj¹c do tego przedzia³u dawek, je-
�li w Wielkiej Brytanii pacjent dostanie receptê na daw-
kê wy¿sz¹ ni¿ zalecana, np, 60mg/kg, to apteka ¿¹da od
lekarza uzasadnienia.

B. Samoliñski: No tak, je¿eli co� siê dzieje z pacjen-
tem to musi pan uzasadniæ, dlaczego pan zmieni³ stan-
dard postêpowania. Je¿eli pan to potrafi logicznie uza-
sadniæ, to ja pana poprê. Na ogó³ jednak trzymajcie siê
pañstwo tego, co jest zalecane, ulotka to nie jest tylko

i wy³¹cznie informacja. To jest dokument prawny, ulotka
jest rejestrowana w Urzêdzie Rejestracji Leków, Wyro-
bów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jak pañ-
stwo porozmawiacie z jakimkolwiek przedstawicielem
firmy, to on stwierdzi, ¿e �jak co� nie jest w ulotce napi-
sane, to mnie nie wolno tego powiedzieæ�. To jest wyra�-
ny praktyczny wymiar tego, czym jest ulotka. 

J. Kruszewski: Ksi¹¿ka �Standardy w alergologii� za-
wiera ca³y rozdzia³ po�wiecony ITA i oczywi�cie mo¿na to
napisaæ bardziej szczegó³owo, ale to nie jest korzystne dla
lekarzy, poniewa¿ ograniczy to mo¿liwo�ci indywiduali-
zowania terapii. Je¿eli standardy zostan¹ napisane bardzo
szczegó³owo, to wtedy po prostu macie pañstwo zwi¹zane
rêce, lub stajecie siê niepotrzebni. Wiemy ¿e daleko posu-
niêta indywidualizacja naszym chorym nie szkodzi, zatem
unikajmy ,,u�ci�lania, a¿ do ciasnoty�. #
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I mmunoterapia swoista (SIT) obok karencji alerge-
nowej, jest jedyn¹ przyczynow¹ metod¹ leczenia
chorób alergicznych. Wiele opublikowanych badañ

DBPC dokumentuje jej skuteczno�æ, prewencyjne dzia-
³anie oraz wieloletni efekt po zakoñczeniu leczenia.
Dziêki temu SIT korzystnie wp³ywa na naturalny prze-
bieg choroby alergicznej. Wystêpowanie objawów nie-
po¿¹danych w przebiegu SIT jest jej najwiêkszym ogra-
niczeniem, dlatego przy wyborze leczenia bardzo wa¿ne
s¹ wszelkie dzia³ania minimalizuj¹ce to ryzyko i zapew-
niaj¹ce maksymalny profil bezpieczeñstwa dla pacjenta.

G³ównym celem tej pracy by³a ocena profilu bezpie-
czeñstwa i analiza czêsto�ci wystêpowania objawów nie-
po¿¹danych oraz stopnia ich nasilenia w zale¿no�ci od
rozpoznania, wieku, p³ci, spektrum uczulenia, zastoso-
wanej szczepionki, fazy leczenia czy zwiêkszonej ekspo-
zycji na alergeny. W badaniu podjêto te¿ próbê odpowie-

dzi na pytanie, jakie s¹ czynniki ryzyka wyst¹pienia ob-
jawów niepo¿¹danych w wieloletniej ca³orocznej immu-
noterapii podskórnej.

Obserwacjê przeprowadzono w latach 2001�2006. Do
badania w³¹czono 257 chorych w wieku od 6 do 47 lat
(�rednia 18,4 lat). W badanej grupie by³o 152 dzieci i 105
doros³ych, w tym 101 kobiet i 156 mê¿czyzn. U 141
osób (55%) rozpoznano alergiczny nie¿yt nosa (AR), u
33 (13%) astmê oskrzelow¹ (AO) i u 83 osób (32%)
wspó³istnienie astmy oskrzelowej z alergicznym nie¿y-
tem nosa. Rozpoznanie oraz wybór odpowiedniej szcze-
pionki oparto na szczegó³owo zebranym wywiadzie, wy-
nikach testów skórnych (SPT), ocenie stê¿enia swoistych
IgE (sIgE) oraz wynikach badañ czynno�ciowych p³uc.
Immunoterapiê prowadzono szczepionkami firmy Aller-
gopharma Joachim Ganzer KG Niemcy (Allergovit, No-
vo-Helisen Depot) oraz Stallergenes S.A. Francja (Pho-
stal). W sk³ad szczepionek wchodzi³y alergeny roztoczy
kurzu domowego D. pter. i D. far. w proporcji 50/50%
lub alergeny py³ków (trawy, ¿yto, brzoza, olcha, leszczy-
na, bylica, babka) w proporcjach zale¿nych od spektrum
uczulenia. Przebieg immunoterapii oraz objawy niepo¿¹-
dane rejestrowano na specjalnie przygotowanych formu-
larzach uwzglêdniaj¹c etap leczenia, dawkê leku w danej
iniekcji, zmianê fiolki, rodzaj reakcji i czas jej wyst¹pie-
nia, ewentualne leczenie oraz wp³yw na dalszy przebieg
immunoterapii. 

Objawy niepo¿¹dane kwalifikowano zgodnie z po-
dzia³em EAACI z uwzglêdnieniem objawów miejsco-
wych (LRs) wczesnych i pó�nych oraz systemowych
(SRs) nieswoistych (I stopieñ), lekkich (II stopieñ)
i umiarkowanych (III stopieñ). Do analizy statystycznej
przyjêto poziom istotno�ci p = 0,05.

Ogó³em wykonano 11253 iniekcji szczepionek alerge-
nowych, w tym 4103 w fazie leczenia wstêpnego i 7150
w fazie leczenia podtrzymuj¹cego. Objawy niepo¿¹dane
wyst¹pi³y u 84 osób, co stanowi³o 32,68%, w tym u 77
osób (29,96%) by³y to objawy miejscowe, u 63 osób
(24,51%) objawy systemowe. Po 2,49%, iniekcji wyst¹-
pi³y miejscowe objawy niepo¿¹dane (LRs), w tym 1,38%
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iniekcji powodowa³o wyst¹pienie objawów wczesnych a
1,11% objawów pó�nych. Z wyst¹pieniem systemowych
objawów niepo¿¹danych (SRs) zwi¹zanych by³o 2,44%
iniekcji w tym 2,02% iniekcji powodowa³o wyst¹pienie
objawów nieswoistych a 0,42% objawów lekkich
i umiarkowanych. LRs istotnie czê�ciej odnotowano u
pacjentów doros³ych (p=0,0282), u kobiet (p<0,0001),
odczulanych alergenami roztoczy (p=0,0061), leczonych
preparatem Phostal (p=0,0231), z monoalergi¹
(p<0,0001), w fazie leczenia podtrzymuj¹cego
(p<0,0001) oraz podczas kontynuacji leczenia z tej samej
fiolki (p<0,0001). Wczesne i pó�ne SRs skumulowano
z powodu wzglêdnie ma³ej liczby zdarzeñ. Osobno oce-
niano SRs w pierwszym stopniu nasilenia (objawy nie-
swoiste) oraz objawy o wy¿szym stopniu nasilenia (II
i III stopieñ). Wykazano istotnie czêstsze wystêpowanie
SRs u pacjentów doros³ych (p=0,0001), u kobiet
(p<0,0001), z monoalergi¹ (p<0,0001), w fazie podtrzy-
muj¹cej leczenia (p<0,0001), podczas kontynuacji im-
munoterapii z tej samej fiolki (p<0,0001), jak równie¿
podczas leczenia preparatem Phostal u pacjentów odczu-
lanych alergenami roztoczy (p=0,0002) oraz poza sezo-
nem pylenia u pacjentów odczulanych alergenami py³-
ków (p=0,0002). Istotnymi czynnikami ryzyka wyst¹pie-
nia LRs by³ wiek powy¿ej 18 r.¿., p³eæ ¿eñska, immuno-
terapia alergenami roztoczy kurzu domowego, leczenie
pacjentów uczulonych na alergeny roztoczy preparatem
Phostal, monoalergia oraz odczulanie w fazie dawki pod-
trzymuj¹cej. Czynnikami ryzyka wyst¹pienia SRs by³
wiek powy¿ej 18 r.¿., p³eæ ¿eñska, leczenie pacjentów
uczulonych na alergeny roztoczy preparatem Phostal,
monoalergia oraz odczulanie w fazie podtrzymuj¹cej.

Przeprowadzona analiza wykaza³a, ¿e czêsto�æ wystê-
powania objawów niepo¿¹danych w przebiegu ca³orocz-
nej immunoterapii jest niewielka. Wiêkszo�æ obserwo-
wanych reakcji mia³o ³agodny charakter i ³atwo podda-
wa³y siê leczeniu. Ciê¿kich reakcji systemowych i zgo-
nów nie obserwowano. Immunoterapia ca³oroczna jest
bezpieczn¹ metod¹ leczenia chorób alergicznych, ale po-
winna byæ zalecana i prowadzona przez alergologa w od-
powiednio to tego przygotowanym gabinecie. #
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Rycina 1. Odsetek miejscowych zdarzeñ niepo¿¹danych. Odsetek wyliczono ze
wszystkich 11253 iniekcji. Dla zmiennej okre�laj¹cej rodzaj zastosowanego
preparatu procent zdarzeñ niepo¿¹danych wyliczono z 7141 iniekcji u pacjen-
tów odczulanych alergenami roztoczy kurzu domowego. 
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Rycina 2. Odsetek systemowych zdarzeñ niepo¿¹danych. Odsetek wyliczono
ze wszystkich 11253 iniekcji. Dla zmiennej okre�laj¹cej rodzaj zastosowanego
preparatu odsetek wyliczono z 7141 iniekcji u pacjentów odczulanych alerge-
nami roztoczy kurzu domowego, dla zmiennej okre�laj¹cej immunoterapiê pod-
czas/poza sezonem pylenia odsetek wyliczono z 4112 iniekcji u pacjentów od-
czulanych alergenami py³ków.



W ed³ug danych � Bia³ej Ksiêgi Alergii� na
ró¿ne postacie schorzeñ alergicznych
uskar¿a siê ok. 35% ludno�ci krajów wyso-

ko rozwiniêtych, a roczne wydatki na leczenie alergii
i jej powik³añ poch³aniaj¹ w krajach Unii Europejskiej
oko³o 43 miliardów dolarów. Najczêstsz¹ chorob¹ aler-

giczn¹ jest nie¿yt b³ony �luzowej nosa (1). Na alergiczne
zapalenie b³ony �luzowej nosa choruje oko³o 10-20%
mieszkañców Europy. W Stanach Zjednoczonych Ame-
ryki Pó³nocnej cierpi na nie ok. 8% populacji, a bezpo-
�rednie koszty leczenia siêgaj¹ 3,4 miliarda dolarów
rocznie. Ponad po³owê tej sumy poch³ania ambulatoryj-
na opieka lekarska, podczas gdy 46.6% stanowi¹ bezpo-
�rednie wydatki na leki, przy czym koszty bezpo�rednie
zakupu farmaceutyków znacznie wzros³y po wprowa-
dzeniu na rynek leków przeciwhistaminowych drugiej
generacji i glikokortykosteroidów donosowych (2,3).
Choroby alergiczne s¹ zatem problemem spo³ecznym,
a niew³a�ciwe decyzje dotycz¹ce strategii ich leczenia
mog¹ byæ istotnym czynnikiem destabilizuj¹cym wydat-
ki na ochronê zdrowia. Dotychczas, w Polsce w niewie-
lu badaniach zajmowano siê problematyk¹ oceny kosz-
tów bezpo�rednich leczenia schorzeñ alergicznych w wa-
runkach codziennej praktyki lekarskiej. 

W Klinice Chorób Wewnêtrznych, Pneumonologii
i Alergologii oraz Zak³adzie Alergologii i Immunologii
Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w War-
szawie przeprowadzono analizê pilota¿ow¹, która mia³a
na celu ocenê kosztów bezpo�rednich leczenia alergicz-
nego nie¿ytu nosa u dzieci. Do badania zakwalifikowano
37 dzieci w wieku 10,2 (odch. stand. 3.2) lat, chorych na
alergiczny nie¿yt b³ony �luzowej nosa. Wszystkie dzieci
zosta³y zakwalifikowane do leczenia immunoterapi¹
swoist¹ przez specjalistê alergologa zgodnie z przyjêty-
mi standardami. ¯adne z uczestników badania nie by³o
wcze�niej poddawane immunoterapii. Swoist¹ immuno-
terapiê prowadzono w tej grupie przez 3 lata szczepion-
kami Allergopharma Allergovit i w przypadku sze�cior-
ga dzieci Allergopharma Novo-Helisen Depot. Dwadzie-
�cia sze�cioro dzieci otrzymywa³o szczepionkê wed³ug
schematu ca³orocznego, 9 poddanych by³o terapii przed-
sezonowej, a dwoje mieszanej. Po zakoñczeniu leczenia
ka¿de z dzieci z pomoc¹ swojego opiekuna prawnego
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Koszty bezpo�rednie leczenia
objawowego i immunoterapii
swoistej alergicznego nie¿ytu
nosa u dzieci 

Dr hab. med. Tomasz Targowski

Lek. Piotr Przekora

Dr med. Witold Owczarek**

Dr med. Aleksandra Kucharczyk*

Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Chorób Wewnêtrznych, Pneumonologii 
i Alergologii, kierownik: prof. T.P³usa 
* Zak³ad Alergologii i Immunologii Klinicznej, kierownik: prof. Karina Jahnbz-Ró¿yk
** Klinika Dermatologii, kierownik: prof. Stanis³aw Zabielski, 
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, w Warszawie

rodzaj alergenu:
metoda SIT:
N = 37
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Metoda SIT: C � ca³oroczna, P- przedsezonowa, P/C � mieszana
Rodzaj alergenu: SZ � sier�æ zwierz¹t, CH � chwasty, TZ � trawy i zbo¿a,
D � drzewa, R � roztocza.

Ryc.1. Rodzaje alergii i stosowanej immunoterapii swoistej w badanej grupie



(rodzica) dokona³o subiektywnej oceny nasilenia obja-
wów alergii. Rodzaj alergii i stosowanej immunoterapii
przedstawiono na ryc. 1. 

Obliczono koszty bezpo�rednie leczenia objawowego
w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych immunoterapiê
i 12 miesiêcy po jej zakoñczeniu z perspektywy spo³ecz-
nej i perspektywy pacjenta (tab. 1.). W analizie nie
uwzglêdniono kosztów wizyt i porad lekarskich. 

Po 3 latach immunoterapii 18 (43,9%) dzieci nie mia-
³o ¿adnych objawów alergii, 15 (36,6%) deklarowa³o
znaczn¹ poprawê i zmniejszenie dolegliwo�ci, 7 (17,1%)
niewielkie zmniejszenie objawów, a w 1 (2,4%) przypad-
ku nasilenie objawów alergii nie uleg³o zmianie. W su-
mie 33 z 37 dzieci (89%) leczonych immunoterapi¹ swo-
ist¹ deklarowa³o zdecydowan¹ poprawê kontroli obja-
wów chorobowych. 

�redni trzyletni koszt immunoterapii swoistej wynosi³
1186,2 PLN z perspektywy spo³ecznej i 728, 5 PLN
z perspektywy indywidualnego pacjenta. �redni trzyletni
koszt leczenia objawowego alergicznego nie¿ytu nosa
z perspektywy spo³ecznej wynosi³ 857,1 PLN, podczas
gdy dla indywidualnego pacjenta by³ o 60% ni¿szy. 

Wobec dramatycznego wzrostu zapadalno�ci na cho-
roby alergiczne i rosn¹cych kosztów ich leczenia, nie-

zwykle wa¿ne jest stosowanie metod leczniczych, po-
zwalaj¹cych na trwa³¹ eliminacjê objawów chorobo-
wych, bez konieczno�ci przewlek³ego przyjmowania
drogich leków objawowych. Szansê tak¹ daje immunote-
rapia swoista, która umo¿liwia: zmniejszenie zapotrze-
bowania na leki objawowe i przeciwzapalne w alergicz-
nym nie¿ycie nosa i astmie oskrzelowej, a tak¿e zmniej-
szenie ryzyka nowych uczuleñ i rozwoju astmy (4,5).
Farmakoekonomiczne korzy�ci immunoterapii s¹ zauwa-
¿alne dopiero po kilku latach, jednak warto podkre�liæ,
¿e u wiêkszo�ci chorych efekt ten pozostaje trwa³y po za-
koñczeniu odczulania, co ma korzystny wp³yw na jako�æ
¿ycia jak i �zasobno�æ portfela� chorego (6). W niniej-
szym badaniu koszt leczenia objawowego alergicznego
nie¿ytu nosa u polskich dzieci zmniejsza siê po zakoñ-
czeniu 3-letniego okresu SIT z perspektywy spo³ecznej
o blisko 70%. Roczne oszczêdno�ci na lekach objawo-
wych wynios³y a¿ 593,5 PLN, przy �rednim trzyletnim
koszcie szczepionki wynosz¹cym 1186,2 PLN. Oznacza
to, ¿e wydatki na alergenow¹ immunoterapiê swoist¹
dzieci zwracaj¹ siê spo³eczeñstwu polskiemu ju¿ po 2 la-
tach od jej zakoñczenia. 

Przy obecnym poziomie refundacji pañstwo polskie
dop³aca rocznie do leczenia objawowego chorych nie le-
czonych SIT 529 PLN (100% koszt leków z perspekty-
wy spo³ecznej minus koszt ponoszony przez pacjenta:
857,1 PLN � 327,8 PLN), podczas gdy po SIT bezpo-
�rednie roczne wydatki z bud¿etu Pañstwa na leki obja-
wowe wynosz¹ jedynie 180,1 PLN (263,5 PLN � 83,4
PLN) w przeliczeniu na jednego pacjenta, a zatem po
trzyletniej immunoterapii swoistej bud¿et Pañstwa zy-
skuje �rednio w ka¿dym roku 349 PLN (529 PLN - 180
PLN) w przeliczeniu na jednego pacjenta, który zakoñ-
czy³ z powodzeniem SIT. Oznacza to, ¿e bud¿et Pañstwa
dop³acaj¹c do trzyletniej immunoterapii swoistej prze-
ciêtnie 457,7 PLN (1186,2 PLN � 728, PLN), zaczyna
� po ok. 1,5 roku od jej zakoñczenia - �zarabiaæ� na tych
chorych, którzy zostali zakwalifikowani do SIT i zdecy-
dowali siê na do�æ kosztowne leczenie. Wyniki tego pi-
lota¿owego badania mog¹ byæ zaczynem do dyskusji nad
rozwa¿eniem ca³kowitej refundacji kosztów szczepionek
alergenowo-swoistych z bud¿etu Pañstwa. #

Pi�miennictwo
1. Bousquet J., Khaltaev N., Cruz A.A. i wsp. Allergic rhinitis and its impact
on astma (ARIA) 2008 Update (in collaboration with the World Health Orga-
nization GA2LEN and AllerGen). Allergy 2008: 63 (suppl. 86): 8-160. 
2. Jacobsen L, Wihl J. Immunotherapy with partially purified and standardi-
zed tree pollen extracts IV. Results from long � term (6 year) follow-up. Aller-
gy 1997; 52: 914 � 920.
3. Liao E, Leahy M, Cummins G. The costs of nonsedating antihistamine
therapy for allergic rhinitis in managed care: an updated analysis. Am J Ma-
nag Care 2001 Oct; 7(15 suppl): S459 � 468.
4. Crystal-Peters J, Neslusan CA, Smith MW, Togias A. Health care costs of
allergic rhinitis-associated conditions vary with allergy season. Ann Allergy
Asthma Immunol 2002 Nov; 89(5): 457 � 462.
5. De Longueville M: ETAC Study Group (Early treatment of the Atopic Child).
What are the candidate groups for pharmacotherapeutic intervention to pre-
vent asthma. Pediatr Allergy Immunol 2000; 11 Suppl 13: 41 � 44.
6. Buchner K., Siepe M.: The benefit of hyposensitization from an economic
point of view. Allergy Symposium, Berlin 1995. 
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Tab. 1. Koszty leczenia objawowego i SIT z perspektywy 
spo³ecznej i pacjenta 

�rednia 95% przedzia³ 95% przedzia³ 
PLN ufno�ci �redniej ufno�ci �redniej 

(dolna granica) (górna granica)
PLN PLN

100% koszt szczepionki 1186,2 1070,7 1301,7
(perspektywa spo³eczna)

koszt szczepionki  728,5 651,5 805,5
po refundacji 
(perspektywa pacjenta) 

100% roczny koszt 857,1 602,0 1112,1
leczenia objawowego 
w roku poprzedzaj¹cym 
SIT (perspektywa
spo³eczna)

roczny koszt leczenia 327,8 258,4 397,3
objawowego po refundacji,
w roku poprzedzaj¹cym 
SIT (perspektywa pacjenta)

100% roczny koszt 263,5 81,5 445,6
leczenia objawowego 
po 3 latach SIT 
(perspektywa spo³eczna)

roczny koszt leczenia 83,4 34,9 131,9
objawowego po refundacji, 
po 3 latach SIT 
(perspektywa pacjenta)

100% koszt szczepionki 1449,7 1205,7 1693,7
i leczenia objawowego 
(perspektywa spo³eczna)

koszt szczepionki 811,9 718,7 905,0
i leczenia objawowego 
po refundacji (perspektywa 
pacjenta)

Roczne oszczêdno�ci 593,5 304,4 882,6
na leczeniu objawowym 
po skutecznej SIT 
(perspektywa spo³eczna)

Roczne oszczêdno�ci 244,5 174,7 314,3
na leczeniu objawowym 
po skutecznej SIT  
(perspektywa pacjenta)



Prof. S. Rak-Wajngartner przedstawi³a najnowsze
dane kliniczne potwierdzaj¹ce skuteczno�æ hypo-
alergenowej szczepionki alergoidowej o wysokich

dawkach alergenów g³ównych (Allergovit®) w immunote-
rapii iniekcyjnej (SCIT).

Badanie w warunkach podwójnie �lepej próby kontrolo-
wanej placebo przeprowadzono u 37 pacjentów uczulonych
na py³ek brzozy. Po dwóch kuracjach przedsezonowych
wska�nik punktowy objawów i leków uleg³ istotnej popra-
wie w porównaniu do grupy placebo (Ryc.1). Podwoi³a siê
liczba �dni bez objawów�, definiowanych jako dni, w któ-
rych pacjent nie za¿ywa³ leków, a score objawów wynosi³
4. Znacz¹co poprawi³a siê jako�æ ¿ycia. Korzystnie ocenio-
no bezpieczeñstwo podawania szczepionki, które nie odbie-
ga³o od grupy placebo: reakcje systemowe w 36,8% vs
47,6%, reakcje miejscowe w 68,4% vs 57,1%.

Trwa³y efekt potwierdzony równie¿ 
u doros³ych

Trwa³y efekt trzyletniej, przedsezonowej SCIT wyso-
kimi dawkami alergenu zosta³ udokumentowany u doro-
s³ych (Kettner J. i wsp., poster 1362b, EAACI 2008).
Trzy lata po zakoñczeniu immunoterapii wska�nik obja-
wów i leków u pacjentów uczulonych na py³ek traw po-
prawi³ siê istotnie w porównaniu do sezonu pylenia bez-
po�rednio po zakoñczeniu odczulania, pomimo wy¿sze-
go stê¿enia py³ku traw. 

Ta obserwacja potwierdza korzystne wyniki badañ
u dzieci uczulonych na py³ek traw. Dzieci poddane SCIT
wykazywa³y istotnie ni¿szy score objawów i leków w
porównaniu do grupy kontrolnej nawet 12 lat po zakoñ-

czeniu odczulania. Rzadziej rozwija³a siê u nich astma
oskrzelowa i nowe uczulenia.

Przedsezonowa immunoterapia wysokimi dawkami
alergenu stanowi wiêc �krótkoterminowe leczenie o d³u-
gotrwa³ej skuteczno�ci�, bezpieczne i przekonuj¹co udo-
kumentowane.

SLIT wysokimi dawkami jest równie¿
skuteczna

Zastosowanie wysokich dawek alergenu do immunotera-
pii podjêzykowej (SLIT) równie¿ czyni tê metodê bardzo
skuteczn¹. Dr Annemie Narkus zwróci³a uwagê na bardzo
rozbie¿ne wyniki badañ dokumentuj¹cych skuteczno�æ SLIT.
Mo¿e to byæ spowodowane ró¿n¹ zawarto�ci¹ alergenu
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Korzy�ci z immunoterapii swoistej
wysokimi dawkami alergenu 
� postêpowanie z wyboru 
dla europejskich alergologów 

Pod tym tytu³em odby³a siê w czerwcu 2008r. w Barcelonie sesja satelitarna 
firmy Allergopharma Joachim Ganzer KG, zorganizowana podczas 27 Kongresu
Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI). Wyk³ady
wyg³osili: prof. Sabina Rak-Wajngarten (Goeteborg, Szwecja), prof. Ludger 
Klimek (Wiesbaden, Niemcy), dr Annemie Narkus (Reinbek, Niemcy) 
i prof. Ulrich Wahn (Berlin, Niemcy).

Ryc.1 Œredni dzienny wskaŸnik objawów i leków (SMS) pacjentów
uczulonych na py³ek brzozy ulega istotnej redukcji po dwóch
kuracjach przedsezonowych SCIT wysokimi dawkami alergenu
(AUC = pole pod krzyw¹)
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Przygotowa³a
dr med. Joanna Nizio-M¹sior 
Allergopharma Nexter
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Dzieci poddane SCIT 
wykazywa³y istotnie 
ni¿szy score objawów 
i leków w porównaniu 
do grupy kontrolnej 
nawet 12 lat po 
zakoñczeniu odczulania.
Rzadziej rozwija³a siê 
u nich astma oskrzelowa
i nowe uczulenia.
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g³ównego w poszczególnych szczepionkach alergenowych.
Jak dotychczas najwy¿sz¹ dawkê alergenu podano w szcze-
pionce firmy Allergopharma, AllerSlit®, dostêpnej m.in.
w Niemczech i we W³oszech (40µg alergenu grupy 5 traw
w 1 dawce). Jej skuteczno�æ oceniono w badaniu z podwójnie
�lep¹ prób¹, kontrolowanym placebo, przeprowadzonym
w grupie 185 pacjentów uczulonych na py³ek traw, z objawa-
mi rhinitis lub rhinoconjunctivitis z lub bez astmy oskrzelowej.

Po 1,5 roku leczenia wspomnian¹ powy¿ej wysok¹ dawk¹
score objawów i leków w sezonie pylenia zosta³ znacz¹co
zredukowany w stosunku do sezonu wyj�ciowego, nie obser-
wowano tego efektu w grupie placebo. 

Pacjenci z astm¹ odnie�li te same korzy�ci z leczenia co
pozosta³a grupa. Znacz¹co wzrós³ odsetek �dni bez obja-
wów�. Ponad dziesiêciokrotnie wzros³o stê¿enie swoistych
przeciwcia³ podklasy IgG1 i IgG4 � znacznie wy¿ej ni¿ w do-
tychczasowych badaniach SLIT. Nie odnotowano ciê¿kich
dzia³añ niepo¿¹danych.

Pacjentom zaproponowano kontynuacjê leczenia
w próbie otwartej. W trzecim roku stwierdzono dalsz¹
poprawê, pacjenci praktycznie zrezygnowali ze stosowa-
nia leków objawowych. Ponad 80% dni w sezonie pyle-
nia by³o �dniami bez objawów�.

SLIT wysokimi dawkami dzia³a szybko. By osi¹gn¹æ
istotn¹ klinicznie poprawê ju¿ w pierwszym sezonie pylenia
wystarczy rozpocz¹æ leczenie 3-4 miesi¹ce przed sezonem.

Niedostateczna dawka alergenu mo¿e
nasilaæ alergiê

�Musimy podawaæ wysokie dawki� podsumowa³ prof.
Ulrich Wahn (Berlin, Niemcy). Warunkiem powodzenia im-
munoterapii, czy podskórnej, czy podjêzykowej, jest opty-
malna dawka maksymalna i kumulacyjna alergenu. Szereg
badañ wykaza³o zale¿no�æ dawka odpowied�: najlepsze wy-
niki osi¹ga siê najwy¿szymi dawkami.

Podaj¹c wysokie dawki osi¹gamy normalizacjê odpowie-
dzi immunologicznej poprzez indukcjê swoistych limfocy-
tów T regulatorowych i aktywacjê blokuj¹cych przeciwcia³
klasy IgG. Stosowanie niskich dawek alergenu jest wygod-
ne dla lekarza i pacjenta, poniewa¿ nie wystêpuj¹ reakcje

miejscowe. Ale leczenie jest nieskuteczne lub � co gorsze
� istnieje niebezpieczeñstwo indukcji odpowiedzi Th2 nie-
dostatecznymi dawkami alergenu i nasilenia objawów aler-
gicznych (Ryc.2). Zdaniem prof. Wahna �mo¿na doprowa-
dziæ pacjenta do progresji choroby alergicznej�. #

Opublikowano w: AllergoJ 2008, Current congress report nr 1118.

Przysz³o�æ SCIT wysokimi dawkami alergenu ju¿ siê rozpoczê³a.

Szczególnie skuteczne s¹ alergeny rekombinowane.

Prof. Ludger Klimek (Wiesbaden, Niemcy) przedstawi³ wyniki
badañ szczepionki opartej na hypoalergenowym rekombinowa-
nym wariancie konformacyjnym (FV) alergenu g³ównego py³ku
brzozy Bet v 1. W badaniu II fazy przedsezonowe leczenie rBet
v 1-FV wykaza³o istotnie wy¿sz¹ skuteczno�æ kliniczn¹ (wska�-
nik objawów i leków) w porównaniu do standardowego prepa-
ratu iniekcyjnego, ju¿ w pierwszym roku leczenia.
Znamienny statystycznie i istotny klinicznie efekt rBet v 1-FV
osi¹gniêto równie¿ w najwiêkszym jak dotychczas na �wiecie
badaniu III fazy z wykorzystaniem rekombinowanego alergenu.
W tym kontrolowanym placebo badaniu, obejmuj¹cym ponad
200 pacjentów z nasilonymi objawami klinicznymi, wska�nik
objawów i leków obni¿y³ siê o po³owê po 1,5 roku leczenia
w porównaniu sezonu przed leczeniem. Ró¿nica w porównaniu
do placebo by³a znamienna statystycznie. Leczenie okaza³o
siê równie¿ bezpieczne. Odpowied� kliniczna by³a lepsza ni¿ 
w przypadku wiêkszo�ci stosowanych dotychczas szczepionek
alergenowych. Odnotowano równie¿ bardzo znaczny wzrost
stê¿enia swoistych przeciwcia³ klasy IgG4. Nowa generacja
szczepionek alergenowych powinna byæ wkrótce dostêpna 
w codziennej praktyce klinicznej.

Ryc. 2 Wysoka dawka alergenu normalizuje odpowiedŸ
immunologiczn¹ indukuj¹c swoiste regulatorowe limfocyty T.
Niska dawka alergenu promuje rozwój limfocytów Th2,
potencjalnie nasilaj¹c reakcjê alergiczn¹.
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CZY WIECIE, ¯E...

...opisano nowy alergen g³ówny zawarty
w moczu psa. Najwa¿niejszy poznany dotychczas
alergen psa, Can f 1, jest lipokalin¹ zawart¹ w jego na-
skórku. Przeciwcia³a dla Can f 1 ma oko³o 50% pacjentów
reaguj¹cych alergicznie na kontakt z psem. U oko³o 20%
stwierdza siê swoiste IgE dla Can f 2, drugiej lipokaliny
obecnej w naskórku. 30-40% doros³ych uczulonych na psa
ma w surowicy przeciwcia³a dla Can f 3, albuminy surowi-
czej, ale jej znaczenie kliniczne jest niepewne. Nie uda³o siê
jeszcze w pe³ni scharakteryzowaæ trzeciej lipokaliny na-
skórka, oznaczonej jako Can f 4. Grupa szwedzkich bada-
czy z Uppsali wyizolowa³a bia³ko moczu psa (samca),
obecne równie¿ w ekstraktach z jego naskórka, z którym re-
agowa³y surowice 26 (70%) z grupy 37 pacjentów uczulo-
nych na psa. U 14 spo�ród nich nie stwierdzono reakcji na
Can f 1, Can f 2 i Can f 3. Bia³ko to jest kalikrein¹ gruczo-
³u krokowego i zosta³o wpisane na miêdzynarodow¹ listê
alergenów (WHO/IUIS) z oznaczeniem Can f 5. Reaguje
ono krzy¿owo z ludzkim antygenem specyficznym dla gru-
czo³u krokowego, wywo³uj¹cym IgE-zale¿ne reakcje b³ony
�luzowej pochwy na nasienie. 

Powy¿sze doniesienie ma równie¿ implikacje kliniczne.
Pacjenci uczuleni na Can f 5 mog¹ przejawiaæ bardziej na-
silone reakcje na kontakt z psami p³ci mêskiej ni¿ z sukami.

....rosn¹ca popularno�æ hodowli egzotycz-
nych zwierz¹t w domu wywo³uje coraz
czêstsze przypadki reakcji alergicznych. Jak
na razie zjawisko opisano w Stanach Zjednoczonych,
gdzie tylko w ci¹gu jednego roku odnotowuje siê 8 mln
przypadków importu zwierz¹t egzotycznych. Przegl¹d
literatury �wiatowej dostarcza pojedynczych doniesieñ
o reakcjach alergicznych dróg oddechowych lub skóry
o potwierdzonym mechanizmie IgE-zale¿nym, w przy-
padku kontaktu z kameleonem, fretk¹, makakiem, igu-
an¹. Liczniejsza jest grupa chorych uczulonych na kró-
liki, myszoskoczki i chomiki (w tym przypadki reakcji
anafilaktycznych na uk¹szenie). Wydaje siê, ¿e zalece-
nia dla chorych powinny byæ identyczne, jak w przy-
padku alergii na psa lub kota. Przede wszystkim zwie-
rzê nale¿y usun¹æ z domu, bior¹c pod uwagê, ¿e elimi-
nacja samego alergenu mo¿e trwaæ jeszcze miesi¹cami.
Je�li pacjent siê na to nie zgadza, zwierzê nale¿y trzy-
maæ dala od sypialni, a najlepiej poza domem. Wa¿ne
jest pytanie o posiadanie zwierz¹t egzotycznych w trak-
cie zbierania wywiadu. Wielu pacjentów za zwierzê do-
mowe uwa¿a wy³¹cznie psa lub kota. Komercyjne testy
skórne s¹ dostêpne w przypadku m.in. chomika, króli-
ka, �winki morskiej oraz myszy i szczura. Je�li wynik
jest ujemny lub test na dany gatunek nie jest dostêpny,
nale¿y rozwa¿yæ test skórny z ja³owym ekstraktem na-

skórka, moczu lub �liny konkretnego zwierzêcia (co
wymaga wspó³pracy specjalistycznego laboratorium
i w polskich warunkach jest trudno osi¹galne).
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...identyfikowane s¹ kolejne czynniki ryzyka
rozwoju astmy oskrzelowej. Analiza kartotek
860 215 dzieci urodzonych w Szwecji w okresie od 1 lip-
ca 1995r. do 31 grudnia 2004 wykaza³a, ¿e przyjmowa-
nie przez matkê w czasie ci¹¿y leków podnosz¹cych pH
soku ¿o³¹dkowego (inhibitory pompy protonowej, H2-blo-
kery, antacida) zwiêksza ryzyko rozwoju astmy u dziecka,
niezale¿nie od rodzaju leku, okresu przyjmowania w czasie
ci¹¿y i wywiadu alergicznego u matki. Znane by³o dotych-
czas dzia³anie tych leków zwiêkszaj¹ce ryzyko uczulenia
na pokarmy. Supresja kwasu solnego hamuje denaturacjê
i proteolizê antygenów pokarmowych w ¿o³¹dku. Wysokie
pH soku ¿o³¹dkowego pozwala na zachowanie i rozpozna-
nie przez uk³ad immunologiczny epitopów, które z regu³y
ulegaj¹ zniszczeniu. Alergia pokarmowa nie jest jednak
istotn¹ przyczyn¹ astmy dzieciêcej, byæ mo¿e wiêc pod³o-
¿e opisywanego zjawiska jest inne.

Jest coraz wiêcej dowodów wp³ywu steroidowych
hormonów p³ciowych na obturacjê oskrzeli i modyfiku-
j¹cego efektu stanu metabolicznego pacjentki. Ankieto-
we badanie kobiet w krajach skandynawskich (Dania,
Estonia, Islandia Norwegia i Szwecja) wykaza³o wiêcej
przypadków astmy u kobiet przyjmuj¹cych doustne leki
antykoncepcyjne, pod warunkiem prawid³owej lub nad-
miernej masy cia³a. U kobiet z niedowag¹ (BMI < 20
kg/m2 ) nie obserwowano tej zale¿no�ci. Autorzy za-
strzegaj¹, ¿e nale¿y tê obserwacjê potwierdziæ w dal-

szych badaniach i rekomenduj¹ odnotowywanie obja-
wów astmy oskrzelowej w badaniach nad lekami anty-
koncepcyjnymi. 

...przeanalizowano dwufazowe reakcje anafi-
laktyczne po podaniu szczepionki alergenowej.
W doniesieniu ze Stanów Zjednoczonych oceniono pro-
spektywnie 60 reakcji systemowych u 55 pacjentów pod-
dawanych immunoterapii swoistej w dwóch du¿ych szpi-
talach na terenie San Antonio. W 14 przypadkach (23%)
reakcje mia³y charakter dwufazowy. Obserwowano je
czê�ciej u kobiet, �rednia wieku tej grupy by³a wy¿sza
(41 ± 13 lat vs 30 ± 16 lat), ponadto opanowanie wcze-
snej fazy reakcji czê�ciej wymaga³o podania > 1 dawki
epinefryny. 70% wszystkich uczestników badania otrzy-
ma³o SIT alergenami wziewnymi, 30% jadami owadów.
Nie stwierdzono ró¿nic pomiêdzy grupami ze wzglêdu
na rodzaj szczepionki, wspó³istniej¹c¹ astmê oskrzelow¹,
czas do wyst¹pienia reakcji natychmiastowej, jej nasilenie,
czas do podania epinefryny, reakcjê na ni¹. Nie by³o ¿ad-
nych swoistych objawów prognostycznych reakcji dwufa-
zowej. Reakcja drugiej fazy przebiega³a ³agodniej ni¿ reak-
cja natychmiastowa i nie wymaga³a podania epinefryny.
W ¿adnym wypadku nie wyst¹pi³a u dziecka. U 43% pa-
cjentów wyst¹pi³y zmiany skórne, u 57% objawy ze strony
innych narz¹dów (g³ównie uk³adu oddechowego).

Nale¿y ostro¿nie odnosiæ wyniki badania do warun-
ków europejskich ze wzglêdu na inny rodzaj stosowa-
nych szczepionek - w USA wy³¹cznie wyci¹gi wodne,
w Europie g³ównie szczepionki depot. #

Opracowano na podstawie:
Mattson L., Lundgren T., Everberg H. i wsp. �Prostatic kallikrein: A new ma-
jor dog allergen� J Allergy Clin Immunol 2009; 123: 362-8.
Phillips J., Lockey R.F. �Exotic pet allergy� J Allergy Clin Immunol 2009; 123:
513-5.
Dehlink E., Yen E., Leichtner AM. i wsp. �First evidence of a possible asso-
ciation between gastric acid suppression during pregnancy and childhood
asthma: a population-based register study� Clin Exp Allergy 2009; 39: 246-
253.
Macsali F., Gomez Real F., Reidar Omenaas E. i wsp. �Oral contraception,
body mass index, and asthma: A cross-sectional Nordic-Baltic population su-
rvey� J Allergy Clin Immunol 2009; 123: 391-7.
Scranton SE., Gonzalez EG., Waibel KH. �Incidence and characteristics of bi-
phasic reactions after allergen immunotherapy� J Allergy Clin Immunol
2009; 123: 493-8.
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Katalog praw pacjenta obejmuje przede wszyst-
kim prawo do: ochrony zdrowia, opieki zdro-
wotnej, informacji, wyra¿ania zgody na inter-

wencje medyczne, godnej �mierci. 
Problematyka praw pacjenta jest regulowana przez ca-

³y szereg aktów normatywnych. Na uwagê, w pierwszej
kolejno�ci, zas³uguj¹ akty prawa miêdzynarodowego,
które okre�laj¹c fundamentalne prawa cz³owieka, tworz¹
podstawy dla kwestii praw pacjenta, jako �ci�le zwi¹za-
nych z ochron¹ praw i wolno�ci cz³owieka. Istotn¹ rolê
odgrywa tu �wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz
�wiatowe Stowarzyszenie Medyczne (WMA), które
przyjê³y liczne, znacz¹ce dokumenty dotycz¹ce opieki
zdrowotnej i praw pacjenta. 

�wiatowe Stowarzyszenie Medyczne uchwali³o dekla-
racje dotycz¹ce ochrony zdrowia, w tym Deklaracjê Li-
zboñsk¹ o prawach pacjenta (1981), Deklaracjê Weneck¹
o stanach terminalnych (1983), Deklaracjê Helsiñsk¹
o eksperymentach medycznych na ludziach (1964, pó�-
niej uzupe³nion¹), Miêdzynarodowy Kodeks Etyki Me-
dycznej (1949, pó�niej uzupe³niony). W tym ostatnim
wymienione s¹ obowi¹zki lekarza wobec chorych2. Na
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Problematyka praw 
pacjenta w prawie polskim 
i miêdzynarodowym

Wymaga podkre�lenia, ¿e zagadnienie
praw pacjenta ma charakter z³o¿ony 
i wieloaspektowy. Samo pojêcie �prawa
pacjenta� nie znajduje na gruncie 
polskiego ustawodawstwa definicji 
ustawowej i stanowi raczej przedmiot 
badañ doktryny. Prawa pacjenta 
mo¿na rozumieæ jako �ogó³ przepisów 
prawnych, które traktuj¹ o tym, czego
pacjent mo¿e oczekiwaæ od w³adz 
publicznych oraz podmiotów 
(osób, instytucji) udzielaj¹cych mu
�wiadczeñ zdrowotnych lub przez 
które owe �wiadczenia s¹ dokonywane,
a tak¿e okre�laj¹ obowi¹zki tych¿e
w³adz b¹d� podmiotów 
(osób, instytucji) wobec pacjenta1�.



szczególn¹ uwagê zas³uguje Deklaracja Praw Pacjenta,
uchwalona przez WHO. W tym dokumencie zdefiniowa-
no termin �pacjent� oraz sformu³owano potencjalny, uni-
wersalny katalog praw pacjenta, wskazuj¹c m.in. na pra-
wo do informacji o stanie zdrowia, czy prawo do wyra-
¿enia zgody na interwencjê medyczn¹3. 

Je¿eli chodzi o krajowe akty prawne na samym
wstêpie nale¿y tu odnie�æ siê do ustawy zasadniczej-
-Konstytucji RP. Na mocy tego aktu normatywnego
ka¿demu obywatelowi zosta³o przyznane prawo do
ochrony zdrowia.

Jednocze�nie ustawodawca da³ gwarancjê równego
dostêpu do �wiadczeñ opieki zdrowotnej, niezale¿nie od
stopnia zamo¿no�ci4.

Powy¿szy przepis zawiera w sobie nakaz respektowa-
nia koniecznego zakresu �wiadczeñ zdrowotnych, poni-
¿ej którego mo¿na by dostrzegaæ naruszenie gwarancji
konstytucyjnej. Z prawem do ochrony zdrowia skorelo-
wany jest na³o¿ony na pañstwo obowi¹zek podejmowa-
nia dzia³añ zarówno na rzecz ogó³u ludno�ci, jak i dzia-
³añ na rzecz indywidualnych osób5.

Podobnie Konstytucja gwarantuje prawn¹ ochronê ¿y-
cia6 i ochronê przed eksperymentami medycznymi bez
dobrowolnej zgody7. 

Ponadto prawa pacjenta s¹ przedmiotem regulacji ustaw,
dotycz¹cych zawodu lekarza, zak³adów opieki zdrowotnej,
ochrony zdrowia psychicznego, pobierania i przeszczepia-
nia komórek, tkanek i narz¹dów oraz innych.

W my�l ustawy z dnia 5 XII 1996 o zawodzie leka-
rza8, podstawowym obowi¹zkiem lekarza jest �wykony-
wanie zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy
medycznej, dostêpnymi mu metodami i �rodkami zapo-
biegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z za-
sadami etyki zawodowej i nale¿yt¹ staranno�ci¹9�.
Oprócz tego lekarz ma obowi¹zek �udzielaæ pomocy le-
karskiej w ka¿dym przypadku, gdy zw³oka w jej udziela-
niu mog³aby spowodowaæ niebezpieczeñstwo utraty ¿y-
cia lub ciê¿kiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przy-
padkach niecierpi¹cych zw³oki10�. Pacjent lub jego usta-
wowy przedstawiciel, maj¹ równie¿ prawo do �przystêp-

nej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, propono-
wanych oraz mo¿liwych metodach diagnostycznych,
leczniczych, daj¹cych siê przewidzieæ nastêpstwach ich
zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz
rokowaniu11�. Kodeks Etyki Lekarskiej z kolei zobowi¹-
zuje lekarza �do przestrzegania praw cz³owieka i dbania
o godno�æ zawodu lekarskiego12�. Poza tym lekarz powi-
nien przy wykonywaniu swoich obowi¹zków wykazy-
waæ poszanowanie cz³owieka �bez wzglêdu na wiek,
p³eæ, rasê, wyposa¿enie genetyczne, narodowo�æ, wy-
znanie, przynale¿no�æ spo³eczn¹, sytuacjê materialn¹,
pogl¹dy polityczne lub inne uwarunkowania13�.

To tylko kilka przyk³adów obowi¹zków, jakie ci¹¿¹ na
lekarzu wzglêdem pacjenta spo�ród licznych na³o¿onych
przez powy¿sze ustawy. Omawianie wszystkich przekra-
cza ramy niniejszego artyku³u. 

Znajomo�æ elementarnych regulacji prawnych z za-
kresu problematyki praw pacjenta wydaje siê byæ w³a�ci-
w¹ ka¿demu lekarzowi, warunkuj¹c prawid³owe, z praw-
nego punktu widzenia, postêpowanie wzglêdem chorego. 

Poszanowanie praw pacjenta pozostaje jednak nadal,
w wielu wypadkach, postulatem nierealizowanym. Jest
to uwarunkowane po pierwsze, wielo�ci¹ aktów praw-
nych, w których problematyka ta jest uregulowana, a tak-
¿e jest to spowodowane kulej¹c¹ w praktyce instytucj¹
tzw. rzecznika praw pacjenta. Poprawie sytuacji w tym
zakresie s³u¿y³oby niew¹tpliwie uregulowanie praw pa-
cjenta w jednym akcie normatywnym i powierzenie pie-
czy nad przestrzeganiem tych praw oddzielnemu organo-
wi konstytucyjnemu, niezale¿nemu od ministra zdrowia. 

Po drugie, aktualna sytuacja ekonomiczna spowodo-
wa³a � niestety- przesuniêcie punktu ciê¿ko�ci procesów
decyzyjnych z kwestii leczniczych na ekonomiczne.
Obecnie bardziej znacz¹cy jest aspekt wyniku ekono-
micznego placówek leczniczych ani¿eli dobro pacjenta.
Ten stan rzeczy podnosi rangê problematyki praw pa-
cjenta i powinien sk³aniaæ do podejmowania takich dzia-
³añ organizatorskich, w których dobro pacjenta by³oby
istotnie najwa¿niejsze. #

1 M. Dercz, T. Rek, Ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej. Komentarz, 
Wolters Kluwer bussiness, s. 122

2 M. Nestorowicz, Prawo Medyczne, Wydanie VI, Toruñ 2004, s.16
3 D. Karkowska, Prawa Pacjenta, Dom wydawniczy ABC, Wydanie I, s. 48
4 art. 68 Konstytucji RP
5 D. Karkowska, op.cit, s.256
6 art.38 Konstytucji RP
7 art. 39 Konstytucji RP
8 Dz. U. z 2002 r., nr 21,poz. 204
9 art. 4 ustawy o zawodzie lekarza
10 art. 30 ustawy o zawodzie lekarza
11 art. 31 ustawy o zawodzie lekarza
12 art. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej
13 Art. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej
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