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Ogólne zasady diagnostyki chorób alergicznych
General principles for diagnosing of allergic diseases
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Streszczenie

Summary

Na proces diagnostyczny w przypadku alergii sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce
etapy:ocena objawów pacjenta pod k¹tem mo¿liwoci ich alergicznej
przyczyny; wykrywanie uczuleñ; ustalanie zwi¹zku przyczynowoskutkowego wykrytych uczuleñ z wystêpowaniem objawów; ocena
stopnia upoledzenia organizmu lub narz¹du w wyniku choroby
alergicznej.
W diagnostyce alergii zasadnicze znaczenie ma wywiad i jego
interpretacja w kontekcie wyników badañ dodatkowych. Szczególnie
znaczenie maj¹ te badania, które s³u¿¹ wykrywaniu uczuleñ  testy
skórne (skin tests), a w przypadku ich w¹tpliwego wyniku, badanie
obecnoci alergenowo-swoistych IgE w surowicy. W diagnostyce
alergii i nietolerancji pokarmowej podstawowym narzêdziem s¹ próby
prowokacji wytypowanym pokarmem. W przypadku alergii wziewnej
niekiedy konieczne jest wykonanie wziewnych prób prowokacyjnych.

The allergy diagnosing process consists of the following stages:
evaluating the relevance of patients symptoms to allergic causes;
recognising allergies; determining a cause-effect relationship between
the recognised allergies and the prevalence of the symptoms;
assessing the degree of organic or systemic impairment resulting
from the allergic disease.
In case of allergy, accurate diagnosis requires that careful history is
taken and supported with suitable additional testing. The testing methods
used to identify the allergens, such as skin tests, are of particular
relevance, and if their result are ambiguous, the serum should be
tested for the presence of antigen-specific IgE antibodies. In case of
food allergy and intolerance, food challenge tests are the main tool to
confirm the diagnosis. In respiratory allergies sometimes it is necessary
to perform bronchial and nasal challenge tests.
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Mimo ró¿nych stanowisk, przedmiotem zainteresowania alergologów, szczególnie praktyków, sta³y siê obecnie
wszystkie choroby z nadwra¿liwoci. Charakteryzuje je
wystêpowanie obiektywnych, powtarzalnych objawów
wywo³ywanych przez ekspozycjê na okrelony bodziec
o sile (dawce) dobrze tolerowanej przez zdrowe osoby.
Nadwra¿liwoæ mo¿e mieæ zarówno charakter (przyczynê) niealergiczny i alergiczny, a objawy, tak jak objawy
alergii, mog¹ dotyczyæ ca³ego organizmu, poszczególnych
narz¹dów lub ich czêci i zwykle w obu sytuacjach s¹
identyczne lub bardzo podobne. Pierwsza definicja alergii
powsta³a w 1906 r. i okrelano tak odmienn¹ ni¿ uprzednio reakcjê na podanie (zadzia³anie) okrelonego czynnika [1]. Obecnie okrelenie alergia odnosi siê do takiego
rodzaju nadwra¿liwoci, który jest co najmniej zapocz¹tkowany przez mechanizmy immunologiczne: zwi¹zane
z IgE (choroby atopowe) lub wynikaj¹ce z innego typu
zaburzeñ immunologicznych [2]. Z powodu coraz czêstszego, powszechnego ju¿ w obecnej dobie wystêpowa-

nia, szczególnym przedmiotem diagnostyki alergologicznej sta³y siê choroby atopowe, czyli: alergiczny nie¿yt nosa
sporadyczny lub przewlek³y, alergiczne zapalenie spojówek, astma atopowa, atopowe zapalenie skóry, pokrzywka alergiczna, IgE-zale¿na alergia na pokarmy i leki oraz
alergia na jady owadów ¿¹dl¹cych [3,4].
W rozpoznawaniu chorób alergicznych istotne s¹ odpowiedzi na trzy pytania [5]:
1. Czy objawy, które zg³asza chory, maj¹ pod³o¿e alergiczne?
2. Jeli tak, to na co chory jest uczulony?
3. Czy to, na co chory jest uczulony, t³umaczy wystêpowanie jego objawów?
W odpowiedzi na pierwsze pytanie wa¿na jest ocena, czy
zobiektywizowane w trakcie zbierania wywiadu skargi
pacjenta mog¹ mieæ alergiczny charakter i czy ich
konstelacja tworzy obraz pozwalaj¹cy podejrzewaæ okrelon¹ jednostkê chorobow¹ z zakresu alergologii. Warto
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jednak pamiêtaæ, ¿e w alergologii nie wszystkie dolegliwoci daj¹ siê wpisaæ w okrelone jednostki chorobowe
i obok precyzyjnie okrelonych chorób, takich jak: astma
atopowa, alergiczny nie¿yt nosa, funkcjonuj¹ okrelenia:
anafilaksja, alergia pokarmowa, alergia na leki itp. Coraz
czêciej spotyka siê okrelenie choroba atopowa, które
ma obejmowaæ ró¿ne w zale¿noci od wieku manifestacje kliniczne atopii. Nie zawsze jest ³atwo jednoznacznie
odpowiedzieæ na postawione pytanie i dlatego w przypadku takich w¹tpliwoci pos³ugujemy siê ró¿nego typu
badaniami maj¹cymi na celu uzyskanie dodatkowych argumentów na rzecz lub przeciw postawionej tezie. Wa¿ne miejsce wród takich badañ zajmuj¹ te, za pomoc¹
których wykrywa siê uczulenie  testy skórne.
Odpowied na drugie pytanie uzyskujemy zwykle po
wykonaniu testów skórnych  punktowych lub naskórkowych testów p³atkowych. Wynik tego badania zwykle
potwierdza podejrzenia wynikaj¹ce z wywiadu. Czêsto te¿
wskazuje na wspó³istnienie wielu innych uczuleñ, niekiedy
zaskakuj¹cych, które trudno by³o podejrzewaæ na podstawie ju¿ zebranego wywiadu. Niekiedy pacjent bywa uczulony na wszystkie testowane alergeny. W przypadku alergii i nietolerancji pokarmowej czynnik wywo³uj¹cy objawy
okrelony na podstawie wywiadu ustala siê za pomoc¹
w ró¿nym stopniu kontrolowanych prób prowokacyjnych.
Odpowied na ostatnie pytanie jest szczególnie istotna. Alergolog bardzo czêsto staje przed koniecznoci¹
ustalenia zwi¹zku przyczynowego miêdzy wykrytym uczuleniem a wystêpowaniem objawów (chorob¹ pacjenta).
Nierzadkie s¹ przypadki istotnych b³êdów na tym etapie
diagnostyki. Pomocne zwykle bywa ponowne zwrócenie
siê do wywiadu i szczegó³owa ocena wystêpuj¹cych dolegliwoci w sytuacjach szczególnego nara¿enia na uczulaj¹ce alergeny. Mo¿na w ten sposób okreliæ te z uczuleñ, które w danym momencie maj¹ istotne znaczenie kliniczne, od tych, które maj¹ tylko znaczenie potencjalne
i np. mog¹ byæ przyczyn¹ objawów w przysz³oci. Niekiedy po wnikliwej rozmowie z chorym uwiadamia on
sobie znaczenie dyskretnych objawów, które dotychczas
lekcewa¿y³. W sytuacji gdy dane z wywiadu s¹ niewystarczaj¹ce, a ustalenie zwi¹zku przyczynowo-skutkowego jest konieczne z uwagi na wybór odpowiedniej procedury profilaktyczno-leczniczej, konieczne mo¿e byæ wykonanie próby prowokacji alergenem. W przypadku alergii lub nietolerancji pokarmowej niekiedy do wyst¹pienia
objawów konieczne jest jednoczasowe zadzia³anie 2 czynników, np. wysi³ku i spo¿ycia pokarmu [5,6]. Gdy nie udaje
siê wykryæ czynnika wywo³uj¹cego lub okreliæ zwi¹zku
przyczynowo-skutkowego, chorobê lub zespó³ wywo³ywanych dolegliwoci mo¿na okreliæ mianem idiopatycznej.
Jak z tego wynika, w diagnostyce alergologicznej, obok
wywiadu, najwiêksze znaczenie maj¹ próby prowokacyjne, czyli badania, w których ocenia siê skutki (objawy)
kontrolowanego nara¿enia na alergen przy u¿yciu najlepiej obiektywnych, ale równie¿ i subiektywnych wskani-
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ków. Warto podkreliæ, ¿e badaniem spe³niaj¹cym tak sformu³owany wymóg s¹ te¿ testy skórne, zw³aszcza punktowe, w których ocenia siê obiektywn¹ reakcjê skóry (innego narz¹du ni¿ dotycz¹ objawy) na okrelona kontrolowan¹ prowokacjê wystandaryzowanym alergenem.
W przypadku prób prowokacji narz¹dowej niekiedy wa¿ne
s¹ równie¿ ró¿nego typu objawy subiektywne, których nasilenie ocenimy w przyjêtej skali.
Ca³ociowe (ostateczne) rozpoznanie alergologiczne
nie musi byæ postawione od razu. Zwykle jego ustalenie
wymaga obserwacji w d³u¿szym czasie, w trakcie którego wystêpuj¹ zaostrzenia i okresy remisji objawów, samoistnej lub pod wp³ywem stosowanego leczenia. Znane
s¹ ogólne zasady ich zale¿noci od wieku, ewolucji oraz
ich wystêpowania ze strony ró¿nych narz¹dów u chorych
na chorobê atopow¹. Wg obecnie przyjêtych standardów
rozpoznanie powinno zawieraæ okrelenie:
 jednostki chorobowej z zaznaczeniem jej alergicznego charakteru (wiele identycznych lub podobnych do
alergicznych objawów mo¿e mieæ niealergiczn¹ przyczynê),
 jej charakter: okresowy (sporadyczny, napadowy, sezonowy) lub przewlek³y,
 przyczynê wywo³uj¹c¹, czyli okrelenie uczulaj¹cego
alergenu przyczynowego (jeli mo¿na ustaliæ, jeli nie,
okrelana mianem  idiopatyczna),
Tabela 1. Kryteria rozpoznania atopowego zapalenia skóry wg Hanifina
i Rajki
1. Kryteria mniejsze
 wczesny pocz¹tek zmian
 podwy¿szone IgE (atopia)
 nietolerancja we³ny
 nietolerancja pokarmu
 dodatnie testy punktowe
 nawracaj¹ce zaka¿enia skóry
 nawrotowe zapalenie spojówek
 keratosis pilaris (ichthyosis)
 xerosis
 wyprysk r¹k (stóp)
 wyprysk sutków
 pityriasis alba
 cheilitis
 podkrelenie mieszków w³osowych
 bia³y dermografizm
 wi¹d skóry po spoceniu
 przebarwienie skóry wokó³ oczu
 zaostrzenie po stresie
 sto¿ek rogówki (keratoconus)
 zaæma
 objaw Dennie-Morgana (fa³d oczny)
 przedni fa³d szyjny
 rumieñ twarzy
2. Kryteria wiêksze
 wi¹d
 przewlek³y, nawrotowy przebieg choroby
 wywiad atopowy u chorego i/lub cz³onków rodziny
 typowe umiejscowienie zmian skórnych
Do rozpoznania wystarcza obecnoæ 3 kryteriów wiêkszych
i 3 mniejszych
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 ciê¿koæ jej przebiegu klinicznego  lekki, rednio-ciê¿ki
(umiarkowany), ciê¿ki, rzadko jako szczególnie ciê¿ki
 z³oliwy.
Niekiedy w rozpoznaniu uwzglêdnia siê te¿ ciê¿koæ i czêstoæ zaostrzeñ, zwi¹zek z wykonywanym zawodem,
umiejscowienie zmian, reakcjê na stosowane leki (opornoæ na glikortykosteroidy) itp. Szczegó³owe definicje
pozwalaj¹ce na okrelenie chorób alergicznych w tych
kategoriach ulegaj¹ zmianom, a aktualne znaleæ mo¿na
w ró¿nego typu aktualnych stanowiskach.
W przypadku niektórych chorób alergicznych badanie przedmiotowe i podmiotowe decyduje o rozpoznaniu,
co w przypadku atopowego zapalenia skóry ilustruje tabela
1, w innych szczególn¹ wagê maj¹ badania dodatkowe.
Objawy podmiotowe
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samodzielnie zauwa¿a i akcentuje taki zwi¹zek, innym
sytuacje takie trzeba dobrze opisaæ. Doæ typowe jest
wystêpowanie podobnych objawów u cz³onków najbli¿szej rodziny. Wa¿ne s¹ dane co do dotychczas stosowanego leczenia, jego skutecznoci, wygody, tolerancji oraz
oczekiwañ i preferencji chorego w tym zakresie, jak równie¿ ocena jakoci wiedzy o chorobie i jej leczeniu jak¹
prezentuje chory. Dane wywiadu decyduj¹ nie tylko o rozpoznaniu i doborze dalszych badañ, których celem jest
odpowied na bardziej szczegó³owe problemy diagnostyczne ale czêsto s³u¿¹ te¿ do wstêpnej oceny charakteru,
stopnia nasilenia i monitorowania przebiegu chorób alergicznych. Pozwalaj¹ te¿ prognozowaæ poziom wspó³pracy lekarz-pacjent, co w przypadku chorób alergicznych,
które cechuje przewlek³y charakter, jest bardzo istotne
dla jakoci ¿ycia chorego. Niekiedy wywiad jest formalizowany w postaci tzw. dzienniczka pacjenta, a w celu
obiektywizacji zmian dynamiki objawów proponuje siê
ró¿nego typu skale i wskaniki.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e charakter objawów, ich nasilenie
i narz¹dowe umiejscowienie mo¿e siê zmieniaæ wraz
z wiekiem pacjenta. Szczególne jest to widoczne w porównaniu miêdzy ma³ymi dzieæmi i osobami doros³ymi.
W przypadku przewlek³ego leczenia nale¿y pamiêtaæ
o mo¿liwych jego konsekwencjach: dzia³aniach niepo¿¹danych i powik³aniach, jak równie¿ w³aciwym stosowaniu leków. Wa¿ne s¹ zatem pytania sprawdzaj¹ce wiedzê
chorego o swym schorzeniu, o dotychczas stosowanym
leczeniu, jego tolerancji i wygodzie, w³aciwym stosowaniu leków oraz preferencjach i oczekiwaniach chorego.

Alergiczn¹ przyczynê dolegliwoci mo¿na podejrzewaæ w sytuacjach, których przyk³ady przedstawiono w tabeli 2.
W praktyce, pacjenci lub ich opiekunowie (dzieci) niekiedy sami sugeruj¹ alergiczne pochodzenie wystêpuj¹cych objawów, przypisuj¹c takie pod³o¿e ró¿nego typu
subiektywnym odczuciom. Rol¹ alergologa jest weryfikacja tych dolegliwoci, czyli ustaleniu m.in. czy s¹ to
objawy obiektywnie wystêpuj¹ce i powtarzalne, co pozwala na postawienie wstêpnego rozpoznania klinicznego. Dowiadczony alergolog opiera sw¹ diagnostykê na
dobrze zebranym wywiadzie osobniczym i rodzinnym.
Ka¿dy chory ma sw¹ w³asn¹, niekiedy bardzo osobist¹
i emocjonaln¹ historiê choroby, któr¹ lekarz powinien poznaæ choæby w ogólnym zarysie. Bardzo wa¿ne s¹ infor- Objawy przedmiotowe
macje o pojawianiu lub zaostrzaniu siê objawów w sytuBadanie fizykalne w przypadku chorób alergicznych
acjach typowych dla szczególnego nara¿enia na okrelojest
wa¿ne, ale jego znaczenie jest zdecydowanie mniejny alergen np. w okresie pylenia traw, w nocy, w trakcie
sze
ni¿
wywiadu. Polega ono na poszukiwaniu, wg znakontaktu z kotem czy w miejscu pracy. Wielu chorych
nych ogólnych zasad (ogl¹danie, os³uchiwanie i opukiwanie, obmacywanie), objawów, które obiektywnie potwierdza³yby subiektywne skargi chorego oraz poszukiwaniu
Tabela 2. Objawy podmiotowe mog¹ce sugerowaæ alergiczne pod³o¿e
innych obiektywnych objawów w narz¹dach, które mog¹
 Infekcje górnych dróg oddechowych  nie ustêpuj¹ce samoistnie
byæ objête chorob¹ alergiczn¹. Mo¿na je ³atwo stwierdziæ
lub pod wp³ywem typowego leczenia.
w przypadku zaostrzenia choroby alergicznej lub gdy ma
 Napadowe kichanie.
ona przewlek³y charakter oraz gdy choroba dotyczy ³atwo
 Katar  d³ugotrwa³y, wodnisty, po³¹czony ze wi¹dem i blokad¹ nosa.
dostêpnej badaniu skóry i spojówek, natomiast w przy £zawienie  nawracaj¹ce, po³¹czone z przekrwieniem spojówek i wi¹padku koniecznoci oceny dróg oddechowych mo¿e byæ
dem oczu.
to bardziej skomplikowane i wymagaæ badania specjali Kaszel  d³ugotrwa³y, suchy, czêsto napadowy, wystêpuj¹cy w nocy.
 Dusznoæ  okresowa, po³¹czona z uczuciem grania w piersiach
stycznego  wziernikowania nosa lub te¿ badañ dodatkoi wistami.
wych  KT zatok obocznych nosa, spirometrii, broncho Zapalenia oskrzeli  przewlekaj¹ce siê.
skopii, gastroskopii itd.
 Wysypki i zmiany skórne ró¿nego typu, zwykle swêdz¹ce.
W trakcie kontaktów z chorym lekarz powinien spraw Obrzêki  okresowe, napadowe wystêpuj¹ce w obszarze lunych
tkanek.
dziæ, czy chory w³aciwie stosuje leki miejscowo dzia³aj¹ Uporczywy wi¹d skóry i b³on luzowych.
ce, zw³aszcza podajniki leków wziewnych.





Bóle brzucha, biegunki  okresowe, napadowe.
Zas³abniêcia i utraty przytomnoci po u¿¹dleniach owadów.
Wystêpowanie objawów tylko w okrelonej porze dnia lub roku.
Wystêpowanie chorób alergicznych w rodzinie.

Wziernikowanie nosa [7]

Badanie (rynoskopia) polega na ogl¹daniu jam nosowych zarówno od strony przedniej, jak i tylnej przy u¿yciu
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specjalnych wzierników. Alergolog powinien umieæ wykonaæ to badanie. Wskazaniem do wykonania jest podejrzenie alergicznego nie¿ytu nosa, który niekiedy mo¿e mieæ
utajony charakter. Pozwala ono oceniæ wygl¹d struktur
i b³ony luzowej nosa (zabarwienie, obrzêk), charakter
wydzieliny nosowej (luzowa, wodnista, ropna) oraz wystêpowanie zmian mog¹cych mieæ wp³yw na dro¿noæ
nosa (polipy nosa). W trakcie badania mo¿na pobraæ bezporedni (biopsja, wymaz) lub poredni (pop³uczyny) materia³ do badania. Wziernikowanie nosa umo¿liwia te¿
wykonanie i ocenê prób prowokacji b³ony luzowej nosa.
W przypadku alergicznego nie¿ytu nosa ma³¿owiny
nosowe s¹ obrzêkniête, za b³ona luzowa zwykle po³yskliwa lub blada z odcieniem ³ososiowym. Wydzielina mo¿e
mieæ charakter wodnisty lub luzowo-ropny. W ocenie
cytologicznej materia³u pobranego z powierzchni b³ony
luzowej stwierdza siê zwiêkszony odsetek eozynofilów.
Badania dodatkowe [5,6,8,9,10,11]

Badania dodatkowe stosowane w praktycznej diagnostyce alergologicznej mog¹ mieæ charakter badañ in vivo
(testy skórne, spirometria, rynomanometria, próby prowokacji nieswoistej i swoistej) i in vitro (eozynofilia, stê¿enie IgE i alergenowo swoistych IgE, stê¿enia i aktywnoci inhibitora C1 esterazy, sk³adowych C1q, C2 i C4 dope³niacza w surowicy, badania wystêpowania okrelonych
przeciwcia³ lub kompleksów immunologicznych, test degranulacji bazofilów pod wp³ywem alergenu, test CAST
ELISA, test transformacji blastycznej i zahamowania migracji limfocytów w obecnoci alergenu). Czêæ rzadko
wykonywanych ukierunkowanych badañ laboratoryjnych
ma zastosowanie tylko w cile okrelonych chorobach 
np. pomiary stê¿enia i aktywnoci inhibitora C1 esterazy,
sk³adowych C1q, C2 i C4 dope³niacza w surowicy, badania wystêpowania okrelonych przeciwcia³ lub kompleksów immunologicznych), inne, choæ s³u¿¹ obiektywnemu
i doæ wiarygodnemu potwierdzeniu istnienia uczulenia,
maj¹ niewielkie znaczenie praktyczne z powodu znacznego stopnia skomplikowania, przez co s¹ wykonywane
w niewielu orodkach (test degranulacji bazofilów pod
wp³ywem alergenu, test CAST ELISA, test transformacji blastycznej i zahamowania migracji limfocytów w obecnoci alergenu). Niektóre badania dodatkowe o ograniczonej swoistoci mog¹ w pewnym stopniu uprawdopodobniaæ sugestiê co do alergicznej przyczyny objawów
(eozynofilia krwi obwodowej, zwiêkszone stê¿enie ca³kowitej IgE w surowicy), inne za dokumentowaæ bardziej
wiarygodnie uczulenie lub jego brak (testy skórne, alergenowo swoiste IgE), a jeszcze inne s³u¿yæ do obiektywnej oceny stanu (upoledzenia) narz¹du objêtego chorob¹
alergiczn¹ lub nara¿onego na dzia³anie alergenu (spirometria, rynomanometria, tomografia komputerowa zatok
i nosa).
W diagnostyce alergologicznej nale¿y stosowaæ tylko
wy¿ej wymienione zalecane metody o ustalonej naukowo
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Tabela 3. Cechy dobrej, racjonalnej metody diagnostycznej [wg 9]
Konieczne
1  Metoda wynika z racjonalnej wiedzy o chorobie.
2  Metoda ocenia wskanik, którego rola w patologii jest poznana,
uznana i cile okrelona.
3  Wskazania do stosowania metody s¹ okrelone.
4  Ustalone s¹ zasady interpretacji uzyskanego wyniku (zakresy
norm) i ograniczenia w stosowaniu, znane przyczyny wyników
fa³szywie (+) i (-).
5  Znana jest czu³oæ, swoistoæ i sprawnoæ diagnozowania przy
u¿yciu metody.
6  Metoda jest wystandaryzowana (powtarzalna).
Po¿¹dane
7  Metoda jest pozbawiona subiektywnych elementów oceny.
8  Metoda jest prosta i szybka w wykonaniu.
9  Metoda jest nieinwazyjna i wykorzystuj¹ca proste narzêdzia.
10  Metoda jest tania.

wartoci i potwierdzonej u¿ytecznoci w praktycznej diagnostyce. Zasad¹ ogóln¹ jest, ¿e najcenniejsze s¹ badania, które w sposób kontrolowany odtwarzaj¹ naturalne
nara¿enia i pozwalaj¹ oceniaæ reakcjê organizmu przy
u¿yciu obiektywnych wskaników. W wykrywaniu uczuleñ atopowych na alergeny wziewne za badanie referencyjne uwa¿a siê punktowe testy skórne (PTS), a w wykrywaniu uczuleñ kontaktowych naskórkowe testy p³atkowe (NTP). W przypadku alergii pokarmowej preferowane s¹ próby prowokacji pokarmami wytypowanymi np.
na podstawie wywiadu. Wiele wstêpnych, bardzo optymistycznych wniosków z badañ naukowych co do
przydatnoci ró¿nych nowych metod w diagnozowaniu chorób alergicznych opartych na w¹t³ych przes³ankach i czêsto wadliwej metodologii nie zosta³o
potwierdzonych w póniejszych badaniach.
W ramach tzw. medycyny alternatywnej do diagnozowania chorób alergicznych próbuje siê stosowaæ ró¿nego typu aparaty (ALCAT, BICOM, OBERON), których
zasady dzia³ania s¹ niejasne lub inne metody oceniaj¹ce
np. sk³ad chemiczny w³osów, test prowokacji-neutralizacji itp. Nie udokumentowano praktycznej wartoci tych
metod i aparatów w rozwi¹zywaniu problemów diagnostycznych w alergologii.
W niniejszym opracowaniu omówiono tylko czêæ
z wymienionych badañ, przede wszystkim te, które w praktyce s³u¿¹ wykrywaniu uczulenia.
Testy skórne

Testy skórne, jak ju¿ podkrelono, s¹ wystandaryzowanym badaniem reaktywnoci skóry na alergen. Dodatni wynik testu jest dowodem istnienia swoistej nadreaktywnoci skóry w wyniku rozwoju uczulenia na testowany alergen. Uczulenie to mo¿e mieæ ró¿ny wyraz kliniczny. Mo¿e byæ przyczyn¹ objawów o ró¿nym nasileniu, niekiedy okresowych, pojawiaj¹cych siê w ró¿nych
okresach ¿ycia lub przebiegaæ bez ¿adnych objawów. Stosowanie leków przeciwhistaminowych mo¿e byæ
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przyczyn¹, ¿e wynik testów skórnych mo¿e byæ ujemy,
mimo ¿e uczulenie na alergen jest przyczyn¹ objawów.
Uwzglêdniaj¹c testowane czynniki, sposób ich podania do skóry oraz czas odczytu wyniku wyró¿nia siê kilka
rodzajów testów skórnych, z których w praktyce znaczenie maj¹ PTS, ródskórne testy skórne oraz NTP. W ró¿nych odmianach i modyfikacjach testy skórne s¹ obecnie
podstawowym badaniem s³u¿¹cym do wykrywania lub
potwierdzania uczulenia oraz definiowania uczulaj¹cego
alergenu(-ów) (np. alergia IgE-zale¿na  PTS i ich modyfikacje oraz testy ródskórne, alergia kontaktowa 
NTP). Po uwzglêdnieniu wywiadów, testy skórne s¹ równie¿ przydatne dla okrelania roli alergenu w powstawaniu objawów klinicznych wystêpuj¹cych ze strony innych
narz¹dów ni¿ skóra. Testy skórne mo¿e wykonywaæ przeszkolona pielêgniarka, ale interpretowaæ powinien lekarz.
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do PTS powinien obejmowaæ nastêpuj¹ce alergeny: roztocze kurzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus i farinae), kota, psa, py³ków traw i zbó¿, ¿yta, leszczyny, olchy, brzozy, bylicy, babki i pleni (Cladosporium
herbarium i Alternaria tenius). W indywidualnych przypadkach mo¿e on byæ rozszerzany w zale¿noci od danych wywiadu (pokarmy) lub wyników PTS z wymienionymi alergenami (reakcje krzy¿owe). Obecnie stosowane wyci¹gi s¹ wystandaryzowane biologicznie, co pozwala
okrelaæ ich moc w jednostkach biologicznych (BU/ml)
lub jednostkach alergenu (AU/ml) i przygotowywaæ je
w stê¿eniu optymalnym dla danego alergenu i techniki
PTS. Wyci¹gi takie zawieraj¹ce obok materia³u alergenowego w optymalnym stê¿eniu, ok. 50% glicerolu, 1-6%
chlorku sodu i 0,5% fenolu, przy u¿yciu specjalnych no¿yków wprowadza siê do skóry w objêtoci 0,001-5 µl. Glicerynowe roztwory alergenów, u¿ywane do PTS, d³ugo
Punktowe testy skórne [6]
zachowuj¹ sw¹ moc. Nale¿y jednak pamiêtaæ o procePTS zyska³y obecnie najwiêksze znaczenie w prak- sach degradacji alergenów, które nie zawsze musz¹ protycznej diagnostyce uczulenia IgE-zale¿nego (choroby wadziæ tylko do utraty mocy wyci¹gu, bowiem w wyniku
atopowe). Obecnie zalecane techniki PTS rozwinê³y siê tych procesów mog¹ powstawaæ te¿ substancje toksyczpoprzez adaptacjê wielu modyfikacji, które dotyczy³y ró¿- ne o dzia³aniu podobnym do mediatorów lub nieswoite
nych problemów: sposobu przygotowywania wyci¹gów czynniki degranuluj¹ce komórki tuczne, które mog¹ byæ
alergenowych i ich standardyzacji, sposobu, techniki i bez- przyczyn¹ odczynów fa³szywie dodatnich. Zachowanie
pieczeñstwa wykonywania oraz obiektywizacji oceny i ar- sta³ej mocy wyci¹gu alergenowego w okresie jego u¿ywania jest bardzo istotne z punktu widzenia przydatnoci
chiwizacji wyniku.
(wiarygodnoci) diagnostycznej danego wyci¹gu alergeWskazaniem do wykonania PTS jest uzasadnione
nowego i mo¿liwoci porównywania wyników. Aby ograpodejrzenie, ¿e przyczyn¹ dolegliwoci chorego jest uczuleniczyæ utratê mocy i procesy degradacji, wszystkie prenie IgE-zale¿ne. Ich prawdziwie dodatni wynik jest doparaty zawieraj¹ce alergeny powinny byæ przechowywawodem udzia³u reakcji immunologicznej w reakcji na tene w lodówce w temperaturze ok. 4°C, jednak nie powinstowany czynnik. Badanie to wykluczaj¹c lub potwierny byæ zamro¿one. Niekiedy testuje siê wie¿e pokarmy,
dzaj¹c okrelony typ uczulenia (mono- lub polialergia)
wprowadzaj¹c je do skóry w podobny sposób (technika
IgE-zale¿nego, ma znaczenie dla ustalenia rozpoznania,
prick-by-prick).
rokowania, opracowania programu indywidualnej profiPrzed wykonaniem PTS nale¿y upewniæ siê co do
laktyki choroby atopowej obejmuj¹cego ograniczenie
u¿ywania
przez badanego leków przeciwhistaminowych
nara¿enia na alergen uczulaj¹cy oraz decyzji o zakwalifii
sedatywnych,
które nale¿y odstawiæ na ok. 7 dni przed
kowaniu chorego do immunoterapii alergenowej, jak rówwykonaniem
testów.
Najlepiej wykonywaæ PTS w okrenie¿ wyboru odpowiedniej szczepionki, sposobu jej dawsie
remisji
choroby.
Wobec
znikomej traumatyzacji obeckowania i ustalania inicjuj¹cej dawki w przypadku stosonie
stosowanej
techniki
PTS
oraz zwi¹zanej z tym niewania szybkich metod immunoterapii.
wielkiej bolesnoci mo¿na je wykonywaæ nawet u bardzo
Zestaw testowanych wyci¹gów alergenowych wynima³ych dzieci i jedynym ograniczeniem jest tu konieczkaæ powinien z charakteru dolegliwoci pacjenta i uwzglêdnoæ uzyskania minimum wspó³pracy ze strony dziecka
niaæ jego wiek oraz epidemiologiê uczuleñ na poszczególumo¿liwijaj¹cej poprawne ich wykonanie.
ne alergeny w danym regionie. Dla w³aciwej interptetaPTS wykonuje siê w obszarze odka¿onej, nie zmiecji wyniku nale¿y równolegle wykonaæ testy z roztworanionej
chorobowo skóry zapewniaj¹cym utrzymanie siê
mi kontrolnymi pozwalaj¹cymi na aktualn¹ ocen indywitestowanych
wyci¹gów w postaci izolowanych kropel
dualnej reaktywnoci skry. Jako kontroli negatywnej u¿ywa
siê roztworu, w którym rozcieñczono wyci¹gi alergenów prze- w odstêpach 2-5 cm, zwykle w obszarach: d³oniowej czêznaczone do testowania, natomiast jako kontroli pozytywnej ci przedramion, co ma znaczenie dla edukacji pacjenta
roztwór histaminy (w rozcieñczeniach od 1,0 do 10 mg/ml). oraz zapewnia mo¿liwoæ ograniczania penetracji alergenu poprzez na³o¿enie opaski uciskowej w wypadku nadNale¿y pos³ugiwaæ siê wystandaryzowanymi, nieprzemiernego odczynu czy b³êdu technicznego. Rzadziej wyterminowanymi, odpowiednio przechowywanymi, firmokonuje siê je w górnej czêci pleców.
wymi zestawami wyci¹gów alergenów do PTS. Wg StanW PTS do wprowadzania wyci¹gu stosuje siê spedardów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w przypadku alergii wziewnej zestaw przesiewowy alergenów cjalne no¿yki jednorazowego u¿ycia o 1 mm ostrzu,
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zapewniaj¹ce przy prostopad³ym ustawieniu nak³ucie
naskórka na g³êbokoæ ok. 0,4 mm i wprowadzenie do
skóry 0,001-5 µl wyci¹gu bez wywo³ywania krwawienia.
W PTS zmodyfikowanym nak³ucia dokonuje siê pod k¹tem 30-6°, przez co jest ono nieco g³êbsze i pozwala na
wprowadzenie wiêkszej dawki wyci¹gu. Nadmiar wyciagu alergenowego mo¿na usunæ po kilku minutach.
Oceny wyniku PTS z histamin¹ dokonuje siê po up³ywie ok. 10 minut, mierz¹c rednice najd³u¿sz¹ i prostopad³¹ do niej dla powsta³ych rumieni i b¹bli oraz wyliczaj¹c rednie rednice lub pola powierzchni, przy czym dla
dalszej analizy dokonuje siê korekty miar (odejmuje siê)
o wartoci wyliczone dla kontroli negatywnej. Oceny wyniku PTS z alergenem dokonuje siê po up³ywie 15-20 minut poprzez wykonanie identycznych pomiarów powsta³ych rumieni i b¹bli. Mo¿na przyj¹æ, za istotne, czyli
wiadcz¹ce o uczuleniu, wyst¹pienie b¹bla o rednicy
>3 mm (powierzchnii >7 mm2 ) poniewa¿ b¹bel o takich
rozmiarach uznaje siê za dowód obecnoci w testowanej
skórze swoistej dla testowanego alergenu IgE. W ocenie
stopnia uczulenia nale¿y porównaæ wynik pomiaru b¹bla
w odczynie na alergen z odpowiednim wynikiem pomiaru
b¹bla w kontroli pozytywnej wg poni¿szych zasad: 0 
wynik = kontroli negatywnej; +  kontrola negatywna
<wynik <0,5 kontroli pozytywnej; ++  0,5 kontroli pozytywnej <wynik <1,0 kontroli pozytywnej; +++  wynik =
kontroli pozytywnej; ++++  kontrola pozytywna <wynik
<2,0 kontroli pozytywnej itd. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
zale¿noæ wielkoci b¹bla od dawki alergenu ma charakter logarytmiczny (np. zmiana rednicy z 2 na 3 mm odpowiada a¿ 10 krotnemu wzrostowi wra¿liwoci skóry).
Mimo niedok³adnoci wynikaj¹cej g³ównie z arbitralnej
i subiektywnej oceny oraz mo¿liwoci pope³nienia b³êdów
przez odczytuj¹cego, dla potrzeb praktycznej diagnostyki
alergologicznej wystarcza pomiar parametrów wielkoci
(rednice, pola powierzchni) b¹bla i rumienia przy u¿yciu
zwyk³ych lub specjalnych linijek oraz kalkowania dla potrzeb archiwizacji. Okresowo nale¿y kontrolowaæ jakoæ
techniki badania poprzez równoleg³e wykonywanie podwójnych testów lub analizê odczynów z roztworami histaminy. Badanie powinny wykonywaæ osoby dowiadczone, a okresowo badany wspó³czynnik zmiennoci odczynów (np. z histamin¹ u ochotników) nie powinien byæ
wiêkszy ni¿ 20%. Wynik testowania powinien byæ uzupe³niony komentarzem lekarza co do istotnoci klinicznej
wykrytych uczuleñ.
W interpretacji wyników fa³szywie dodatnich i ujemnych zawsze nale¿y pamiêtaæ o znanych czynnikach maj¹cych wp³yw na wynik PTS, np. u ma³ych dzieci, ¿e ich
skóra cechuje siê mniejsz¹ reaktywnoci¹, st¹d dodani
wynik testu ma znacznie wiêksz¹ wagê dla potwierdzenia uczulenia ni¿ ujemny dla jego wykluczenia.
Prawid³owo wykonane PTS s¹ badaniem bezpiecznym, niemniej u osób uczulonych w znacznym stopniu
(zw³aszcza na sieræ kota lub jady owadów), testowa-
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nych w okresie zaostrzenia dolegliwoci oraz w przypadku b³êdów technicznych, nale¿y liczyæ siê z wyst¹pieniem
dzia³añ niepo¿¹danych o ró¿nym nasileniu (nadmierny
odczyn miejscowy, pokrzywka, wyst¹pienie objawów nie¿ytu nosa, napad astmy lub wyst¹pienie objawów anafilaksji o ró¿nym nasileniu). Dlatego PTS nale¿y wykonywaæ w warunkach typowego opisanego w Standardach
w Alergologii zabezpieczenia procedur alergologicznych.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e bezpieczniej jest wykonywaæ PTS
na skórze przedramienia (mo¿liwoæ za³o¿enia opaski uciskowej ograniczaj¹cej penetracje alergenu). Po wykonaniu nak³uæ nale¿y obserwowaæ odczyny i stan pacjenta,
a w przypadku ich szybkiego narastania natychmiast usun¹æ nadmiar wyci¹gu alergenowego.
Wynik PTS jest tylko dowodem braku lub istnienia
uczulenia na dany alergen(-y). Jak wspomniano, kliniczna interpretacja takiego faktu wymaga powrotu do danych wywiadu ukierunkowanego ju¿ teraz na wykryty
alergen(-y) uczulaj¹ce. Jeli jednak dane wywiadu nie
pozwalaj¹ na jednoznaczne okrelenie znaczenia klinicznego uczuleñ wykrytych w PTS, a jest to konieczne np.
dla opracowania programu ograniczania nara¿enia na alergen lub podjêcia decyzji o rozpoczêciu odczulania swoistego, nale¿y uzupe³niæ diagnostykê badaniem obecnoci
alergenowo swoistych IgE w surowicy lub, co ma wiêksz¹
wartoæ ale jest bardziej obci¹¿aj¹ce  swoistym testem
prowokacji narz¹dowej (nosa, oskrzeli).
Testy ródskórne [6]

Ogólne zasady wykonywania s¹ zbli¿one jak w przypadku PTS, które obecnie z powodzeniem zast¹pi³y technikê ródskórnego podawania alergenu. W warstwê powierzchniow¹ skóry wewnêtrznej strony przedramienia
za pomoc¹ strzykawki-tuberkulinówki wstrzykuje siê oko³o
0,02-0,05 ml znacznie bardziej ni¿ w PTS rozcieñczonego
(1000-10000 razy) wodnego roztworu wyci¹gu alergenowego, uzyskuj¹c tym samym pierwotny b¹bel o rednicy
ok. 3 mm. Badanie rozpoczyna siê od testowania wyci¹gów o niskim stê¿eniu alergenu, które zwykle nie powoduj¹ silnych reakcji. W dalszych etapach u¿ywa siê roztworów bardziej stê¿onych, które u osób uczulonych mog¹
wywo³aæ reakcjê pod postaci¹ b¹bla o rednicy od 5 do
15 mm. Testy ródskórne s¹ bardziej czu³e, natomiast ich
swoistoæ mo¿e byæ ograniczona reakcj¹ wywo³an¹ podra¿nieniem. W Polsce t¹ technik¹ wykonuje siê m.in. testy z jadami owadów, lekami (penicylin¹), jak równie¿
próbê tuberkulinow¹. Niekiedy zaleca siê wykonywanie
testów ródskórnych w przypadku w¹tpliwoci zwi¹zanych z ujemnym wynikiem PTS.
Naskórkowe testy p³atkowe [6]

NTP s¹ wystandaryzowan¹ prób¹ wywo³ania miejscowego odczynu skóry badanym alergenem kontaktowym. Za wyst¹pienie takiego odczynu odpowiedzialne s¹
obecne w skórze limfocyty swoicie uczulone na ten
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alergen. Wskazaniem do wykonania NPT jest poszukiwanie przyczyny ró¿nych odmian wyprysku, a w szczególnoci wyprysku kontaktowego.
Zgodnie z zaleceniem Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Standardami
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, NTP nale¿y
wykonywaæ na skórze pleców w okolicy miêdzy³opatkowej i nad³opatkowej, a jeli to niemo¿liwe, mo¿na je wykonywaæ na skórze ramion, przedramion i ud. Do najczêciej
testowanych grup alergenów kontaktowych zaliczamy:
1. zwi¹zki chemiczne, np.: chrom, nikiel, kobalt, parafenylenodwuamina, formalina, merkaptabenzotiazol,
¿ywice epoksydowe, terpentyna itd.;
2. leki stosowane zewnêtrznie, np. euceryna, lanolina,
anestezyna, balsam peruwiañski, rywanol, ichtiol, neomycyna, penicylina itd.;
3. kosmetyki, np. substancje zapachowe, konserwanty,
pod³o¿a, farby i barwniki itd.;
4. substancje pochodzenia rolinnego, np: furokumaryny, z prymuli, chryzantem, tulipanów itd.
Opracowano zestaw standardowy alergenów, które najczêciej s¹ przyczyn¹ kontaktowego wyprysku alergicznego, w Europie znanego pod nazw¹ TROLAB, sk³adaj¹cego siê z 23 alergenów. Poza zestawem standardowym opracowano te¿ zestawy alergenów przeznaczonych
do testowania w poszczególnych grupach zawodowych,
np.: dla stomatologów, fryzjerów, kosmetyczek, rolników
itd. W Polsce jest dostêpny tzw. zestaw alergenów podstawowy i dodatkowy, którego sk³ad zosta³ opracowany
przez Rudzkiego.
Badane alergeny nanosi siê na kr¹¿ki bibu³owe o powierzchni 1 cm2, nastêpnie umieszcza siê je w odstêpach
co najmniej 3 cm na skórze pod okluzj¹ i umocowuje plastrami. Kontrolê negatywn¹ dla NTP wykonuje siê z rozpuszczalnikiem lub zaróbk¹, w której zawieszone s¹ badane alergeny. Do testów u¿ywaæ mo¿na te¿ specjalnych
komór wtopionych w plastry, które po umieszczeniu alergenów umieszcza siê na skórze pleców pacjentów.
Odczytu testów dokonuje siê po ich zdjêciu. W ocenie powsta³ych zmian skórnych dokonywanej po 48, 72
lub 96 godzinach bierze siê pod uwagê wyst¹pienie: tylko
rumienia  +, rumienia, grudki  ++, rumienia, grudki
i pêcherzyków  +++, znacznego nacieczenia i pêcherzyków  ++++. Wynik NTP interpretuje siê zawsze
³¹cznie z innymi badaniami i stanem klinicznym chorego.
Ujemny wynik testu nie wyklucza uczulenia na dany alergen, natomiast dodatni przemawia za alergiczn¹ przyczyn¹
wyprysku. Zbyt niskie stê¿enie alergenu mo¿e powodowaæ fa³szywie ujemne odczyny, a zbyt wysokie mog¹ byæ
przyczyn¹ odczynów fa³szywie dodatnich, uzale¿nionych
od pierwotnego, dra¿ni¹cego dzia³ania substancji. Fa³szywie dodatnie wyniki mog¹ te¿ wynikaæ ze wzmo¿onej
odczynowoci skóry, a fa³szywie ujemne ze zliszajowacenia skóry. W trakcie wykonywania NTP chorzy nie
powinni otrzymywaæ glikokortykosteroidów systemowo,
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jak i miejscowo w okolicy wykonywania testów oraz innych leków dzia³aj¹cych przeciwalergicznie i przeciwzapalnie m.in. leków przeciwhistaminowych.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w wyniku wykonywania NTP
istnieje mo¿liwoæ: uczulenia na testowany alergen, zaostrzenia zmian skórnych w uprzednio istniej¹cych ogniskach, wyst¹pienia reakcji anafilaktycznej oraz miejscowych odbarwieñ skórnych.
Oznaczanie ca³kowitych i alergenowo swoistych IgE
w surowicy

Odkrycie w 1967 r. nowej klasy przeciwcia³  IgE,
o w³aciwociach tzw. przeciwcia³ reaginowych, zapocz¹tkowa³o dynamiczny rozwój badañ nad mechanizmami chorób alergicznych oraz przyczyni³o siê do opracowania nowych metod diagnostyki chorób atopowych.
Obecnie stosowanych jest wiele testów radioimmunologicznych, ELISA i chemiluminescencyjnych ró¿ni¹cych
siê szczegó³ami technicznymi, które s³u¿¹ do badania stê¿eñ IgE.
Oznaczanie stê¿enia ca³kowitej IgE w surowicy wyra¿one w jednostkach miêdzynarodowych (UI) w 1 ml,
co odpowiada 2,4 ng przeciwcia³a, ma podobn¹ wartoæ
w diagnostyce alergologicznej, jak badanie eozynofilii we
krwi obwodowej (ograniczona czu³oæ i swoistoæ). W surowicy osób zdrowych stwierdza siê niskie stê¿enia ca³kowitej IgE  od 0,4 do 80 UI/ml. U wiêkszoci chorych
na choroby atopowe, zw³aszcza dzieci, stwierdza siê wy¿sze od normy wartoci ca³kowitej IgE. Jednak stwierdzenie podwy¿szonych stê¿eñ ca³kowitej IgE nie musi
wiadczyæ o atopii, tak jak niskie wartoci ca³kowitej IgE
jej nie wykluczaj¹. Istnieje bowiem wiele niealergicznych
zespo³ów chorobowych, w których stwierdza siê zwiêkszone stê¿enie ca³kowitej IgE, m.in.: choroby paso¿ytnicze, zespó³ Wiskott-Aldricha, zespó³ hiperimmunoglobulinemii E, ziarnica z³oliwa, szpiczak IgE, polekowe ródmi¹¿szowe zapalenie nerek, zespó³ nerczycowy, pêcherzyca, marskoæ alkoholowa w¹troby, aspergilloza oskrzelowo-p³ucna itp.
Zdecydowanie wiêksze znaczenie diagnostyczne ma
wykazanie lub wykluczenie obecnoci swoistych IgE
w surowicy. Wielu producentów oferuje mo¿liwoæ badania przesiewowego poprzez wykrywanie alergenowo
swoistych IgE przeciwko wybranym zestawom alergenów. Jego negatywny wynik zapobiega niepotrzebnemu
wykonywaniu wielu badañ, pozytywny natomiast potwierdza obecnoæ swoistych IgE przeciwko jednemu lub kilku
z zestawu, co stanowi wskazanie do oznaczania swoistych
IgE przeciwko ka¿demu z alergenów wystêpuj¹cych w zestawie. Stê¿enia alergenowo swoistych IgE wyra¿one
mog¹ byæ w klasach od 0 do 4 (w zale¿noci od ustalonych
arbitralnie stê¿eñ), a w tecie CAP FEIA od 0 do 5.
Wyniki oznaczeñ alergenowo swoistych IgE koreluj¹
z wynikami PTS, a czu³oæ i swoistoæ tych badañ
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w wykrywaniu uczuleñ wziewnych typu atopowego oceniana jest na ponad 90%, zatem wyniki fa³szywie dodatnie (grupa ryzyka choroby atopowej, reakcje krzy¿owe) i
ujemne zdarzaj¹ siê rzadko. Nale¿y podkreliæ, ¿e w
przypadkach ewidentnie dodatnich PTS potwierdzanie ich wyniku badaniem alergenowo swoistych IgE
na te same alergeny jest postêpowaniem nieuzasadnionym. Badanie obecnoci alergenowo swoistych IgE
jest uzasadnione u ma³ych dzieci z powodu trudnoci wykonywania i ograniczonej wiarygodnoci PTS oraz w przypadku alergii na jady owadów (osa, pszczo³a), lateks, a w
mniejszym stopniu na niektóre pokarmy i leki (antybiotyki
β-laktamowe) uczulaj¹ce w mechanizmie IgE-zale¿nym.
Eozynofilia we krwi obwodowej i eozynofilia tkankowa [5]

Zapalenie eozynofilowe charakteryzuje wiêkszoæ
chorób alergicznych, a ocena tych komórek mo¿e byæ
wykorzystywana w diagnostyce i monitorowaniu chorób
alergicznych. Materia³em do oceny eozynofilii mo¿e byæ
szpik, krew obwodowa oraz bioptaty i wydzieliny (plwocina, luz, pop³uczyny) tkankowe. Mo¿na równie¿ oceniaæ aktywnoæ eozynofilów (eozynofile o niskiej i wysokiej gêstoci) oraz markery ich degranulacji (np. ECP 
eosinophil cationic protein), co wykorzystuje siê w aplikacjach naukowych.
Badanie bezwzglêdnej liczby eozynofilów we krwi
obwodowej jest badaniem stosunkowo prostym i ³atwo
dostêpnym. Liczbê eozynofilów najczêciej wylicza siê
na podstawie znajomoci leukocytozy i odsetka eozynofilów wród krwinek bia³ych w rozmazie. Bezwzglêdn¹ liczbê eozynofilów we krwi obwodowej >350/µl (u dzieci
>700/µl) uznaje siê za prawid³ow¹. Wartoci >1500/µl
okrela siê mianem hipereozynofili.
Bezwzglêdna liczba eozynofilów we krwi obwodowej
zwiêksza siê w okresach zaostrzeñ chorób alergicznych
i jest wy¿sza u chorych, u których alergia ma charakter
wielonarz¹dowy, np. w zespole astma-prurigo. Niestety
zwiêkszenie bezwzglêdnej liczby eozynofilów we krwi
obwodowej cechuje nie tylko choroby alergiczne. Najwy¿sze wartoci spotyka siê w zaka¿eniach paso¿ytniczych w okresie inwazji tkanek (w³onica, wêgorczyca,
b¹blowice, w¹grzyca, schistosomatoza, filarioza, toksokaroza, pneumocystydoza), bia³aczce eozynofilowej i zespo³ach mieloproliferacyjnych oraz w okrelonych lub idiopatycznych zespo³ach hipereozynofilowych (zespó³
Loefflera, przewlek³a i tropikalna eozynofilia p³ucna).
Zwiêkszone wartoci, podobne jak w chorobach alergicznych, stwierdzaæ mo¿na w niektórych zaka¿eniach (aspergiloza, bruceloza, chlamydioza), chorobach nowotworowych (rak p³uca, szyjki macicy, w¹troby, trzustki, nerki,
sutka, tarczycy, ziarnica z³oliwa, ch³oniaki z komórek T),
chorobach tkanki ³¹cznej (toczeñ rumieniowy, guzkowe
zapalenie têtnic, sklerodermia, zespó³ Churg-Strauss), niedoborach immunologicznych, pêcherzycy, niedoczynnoci
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przysadki i nadnerczy.
Dla celów diagnostyki alergologicznej o eozynofilii
tkankowej mo¿na porednio s¹dziæ na podstawie jej oceny w plwocinie (równie¿ indukowanej), wymazach z nosa
(cytologia z³uszczeniowa), pop³uczynach oraz w materiale pochodz¹cym z biopsji. Wyj¹tkowo rzadko jest to bezporednia ocena ilociowa, a zwykle ocenia siê odsetek
eozynofilów wród innych uzyskanych komórek. Dla oceny eozynofilii w wydzielinie nosowej materia³ pobiera siê
przy u¿yciu specjalnej szczoteczki, wacika lub ezy bakteriologicznej z ma³¿owiny nosowej dolnej z obszaru oddalonego ok. 1 cm od jej przedniego brzegu. W rozmazie
zabarwionym typowo ocenia siê odsetek eozynofilów
wród innych komórek. Eozynofile nie wystêpuj¹ w wydzielinie nosowej u osób zdrowych, natomiast stwierdza
siê je w przypadku nieleczonych alergicznych nie¿ytów
nosa, niealergicznych eozynofilowych nie¿ytów nosa oraz
polipów eozynofilowych, kiedy to mog¹ stanowiæ nawet
do 30% komórek w rozmazie.
Stê¿enie inhibitora C1 esterazy w surowicy

Badanie to ma znaczenie w diagnostyce i ró¿nicowaniu obrzêków naczynioruchowych. W praktyce stosuje
siê ocenê stê¿enia sk³adowej C4 oraz inhibitora C1 (np.
metod¹ nefelometryczn¹), jego czynnociowej aktywnoci (np. metoda enzymatyczna z u¿yciem chromogenu).
Poszczególne pracownie maj¹ opracowane normy, a dla
rozpoznania istotne jest czy wartoci w/w parametrów
nie s¹ zmniejszone.
W typie I wrodzonego obrzêku naczynioruchowego
stwierdza siê niskie (<30% wartoci normy) stê¿enie zarówno inhibitora C1, jak i sk³adowej C4, a w typie II niskie stê¿enie C4 przy prawid³owym stê¿eniu inhibitora C1,
którego aktywnoæ jest obni¿ona. W typie nabytego obrzêku naczynioruchowego zmiany maj¹ podobny charakter,
ale nie s¹ tak g³êbokie.
Tomografia komputerowa zatok

Badanie, obok zmian anatomicznych (skrzywienie
przegrody nosa, obecnoæ polipów, wykszta³cenie zatok
i obecnoæ w nich patologicznych tworów, w tym wolnego p³ynu), obrzêku ma³¿owin i b³ony luzowej zatok) pozwala równie¿ oceniæ dro¿noæ kompleksu ujciowo-przewodowego. W alergicznych nie¿ytach nosa dro¿noæ tego
kompleksu mo¿e byæ na tyle upoledzona, ¿e stanowiæ to
mo¿e wskazanie do zabiegu endoskopowego w celu jego
udro¿nienia.
Spirometria [10,11]

Badanie to jest niezwykle wa¿ne w alergologii, poniewa¿ pozwala na obiektywn¹ ocenê stanu dróg oddechowych, a zatem jest przydatne w rozpoznawaniu astmy i to
nawet w okresie remisji klinicznej oraz jej ró¿nicowanie
z POChP. Spirometria umo¿liwia ocenê aktualnych
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wskaników przep³ywu powietrza przez drogi oddechowe oraz okrelenie zmian dro¿noci dróg oddechowych
pod wp³ywem ró¿nych czynników: w próbie rozkurczowej  po β-mimetyku oraz w próbie prowokacyjnej (ocenie nadreaktywnoci oskrzeli)  po zadzia³aniu nieswoistego lub swoistego czynnika [6]. Badanie pozwala te¿
uzyskaæ informacje konieczne do okrelenia stopnia ciê¿koci astmy i mo¿e te¿ s³u¿yæ do monitorowania jej przebiegu, jak równie¿ do oceny stosowanego leczenia za pomoc¹ obiektywnych wskaników. Obecnie badanie to jest
doæ czêsto wykonywane, poniewa¿ dostêpnoæ zminiaturyzowanych i zintegrowanych z komputerem spirometrów zwiêkszy³a siê. Aparaty te pozwalaj¹ na ocenê
wskaników takich jak: FEV1  natê¿ona objêtoæ wydechowa pierwszosekundowa, FVC  natê¿ona wydechowa pojemnoæ ¿yciowa, FEV1%VC  stosunek procentowy natê¿onej objêtoci wydechowej pierwszosekundowej do natê¿onej pojemnoci ¿yciowej (tzw. wskanik
Tiffeneau), MEF75, MEF50 i MEF25  maksymalny
przep³yw wydechowy na poziomie 75%, 50% i 25% natê¿onej pojemnoci ¿yciowej, niekiedy równie¿ Raw  opór
dróg oddechowych. Dostêpne s¹ te¿ aparaty (pikfometry) pozwalaj¹ce chorym na samodzielne pomiary PEF 
szczytowego przep³ywu wydechowego w ramach samokontroli astmy. Aktualny wynik badania odnosi siê do zapisanych w programie komputerowym wartoci nale¿nych
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dla okrelonego wieku, p³ci, masy cia³a i dla zasadniczych
wskaników (FEV1) nie powinien on byæ ni¿szy ni¿ 80%
wartoci nale¿nych.
W przypadku koniecznoci oceny dro¿noci jam nosa
stosowane s¹ rynomanometry. Ich dostêpnoæ jest jednak zdecydowanie mniejsza i badanie to dla celów praktycznych wykonuje siê stosunkowo rzadko.
Badanie nara¿enia na alergen

Badania takie pozwalaj¹ na ustalanie zale¿noci wystêpowania objawów od nara¿enia na alergen oraz s¹
pomocne w ocenie skutecznoci stosowanego leczenia.
S¹ one mo¿liwe w przypadku takich alergenów, jak: py³ki
rolin, roztocze kurzu domowego oraz alergeny grzybów
pleniowych W przypadku py³ków rolin metody wykrywania polegaj¹ na ich wychwytywaniu przy u¿yciu okrelonych pu³apek, ró¿nicowaniu na podstawie cech budowy ziarna oraz okrelaniu ich liczby w 1 m3 . Dla wielu
uczulaj¹cych py³ków znane s¹ progowe wartoci ich liczby w m3, od której u osób o rednim stopniu uczulenia
powinny wyst¹piæ objawy. W przypadku roztocza kurzu
domowego metod¹ chemiczn¹ ocenia siê stê¿enie guaniny  jednego z typowych aminokwasów ich odchodów
w kurzu uzyskanym za pomoc¹ odkurzacza. Do oceny
wystêpowania zarodników grzybów pleniowych wystawia siê p³ytki Petriego z okrelonymi pod³o¿ami.
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Szanowni Czytelnicy,
Mi³o nam poinformowaæ, i¿ na ³amach czasopisma Alergia Astma Immunologia  przegl¹d kliniczny wprowadzilimy
Testowy Program Edukacyjny (TPE) w dziedzinie alergologii. Maj¹cy akredytacjê Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Program
Testowy ma umo¿liwiæ lekarzom uzyskiwanie punktów edukacyjnych zgodnie z zarz¹dzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
sposobów dope³nienia obowi¹zku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6 padziernika 2004 r. Program
ten stanowi równoczenie element realizowanego przez PTA Programu Edukacyjnego, którego jednym z zadañ jest dotarcie do
lekarzy ró¿nych specjalnoci z aktualn¹ wiedz¹ z zakresu alergologii.
W kolejnych numerach czasopisma Alergia Astma Immunologia  przegl¹d kliniczny bêd¹ siê ukazywa³y artyku³y pogl¹dowe
publikowane dla celów szkolenia podyplomowego. Do ka¿dego artyku³u za³¹czone bêdzie 10 pytañ testowych. Po wype³nieniu
i odes³aniu karty odpowiedzi, znajduj¹cej siê na koñcu czasopisma, ka¿dy lekarz bêdzie mia³ odnotowan¹ liczbê punktów
edukacyjnych na swoim indywidualnym koncie prowadzonym w redakcji czasopisma. Raz w roku lekarz bêdzie otrzymywa³
certyfikat potwierdzaj¹cy uzyskanie okrelonej liczby punktów edukacyjnych.
Prawid³owe odpowiedzi bêd¹ publikowane w kolejnych numerach kwartalnika.
Wype³nion¹ KARTÊ ODPOWIEDZI nale¿y przes³aæ do dnia 31 maja 2006 r. na adres:
MEDITON
ul. Sienkiewicza 101/109 lok. 115
90-301 £ód

Pytania
1. Pierwsza definicja alergii zosta³a podana przez:
a. Charlesa Blackleya w 1818 r.,
b. Guido von Pirqueta w 1906 r.,
c. Clemensa von Pirqueta w 1906 r.,
d. Roberta Cooka w 1911 r.,
e. Leonarda Noona i Johna Freemana w 1915 r.
2. Wiarygodna metoda diagnostyczna musi:
a. byæ pozbawiona subiektywnych elementów oceny,
b. oceniaæ wskanik, którego rola w patologii jest poznana, uznana i cile okrelona,
c. byæ tania,
d. mieæ okrelone wskazania do stosowania,
e. byæ powtarzalna.
3. Wg Hanifina i Rajki atopowe zapalenie skóry mo¿na rozpoznaæ, gdy wystêpuje:
a. jedno kryterium wiêksze i 4 mniejsze,
b. dwa kryteria wiêksze i 2 mniejsze,
c. trzy kryteria wiêksze i 4 mniejsze,
d. cztery kryteria wiêksze i 5 mniejszych,
e. szeæ kryteriów mniejszych.
4. Reakcje zsumowane to reakcje wystêpuj¹ce najczêciej
w wyniku zadzia³ania:
a. alergenu i zimna,
b. alergenu i wysi³ku,
c. dwóch ró¿nych alergenów,
d. dwóch podobnych alergenów,
e. reakcji krzy¿owych miêdzy alergenami.
5. Anafilaksja idiopatyczna to reakcja:
a. zagra¿aj¹ca ¿yciu,
b. wynikaj¹ca z krzy¿owego dzia³ania alergenów,
c. uwarunkowana nieznanym czynnikiem,
d. nie reaguj¹ca na glikokortykosteroidy,
e. nieswoista reaguj¹ca na leczenie nieswoiste.

6. Minimalna liczba testowanych czynników w prawid³owo
wykonanych punktowych testach skórnych wykonywanych dla celów diagnostycznych to:
a. 1,
b. 2,
c. 3,
d. 7,
e. 12.
7. Przed wykonaniem punktowych testów skórnych nale¿y
odstawiæ:
a. glikokortykosteroidy,
b. beta-mimetyki,
c. leki przeciwleukotrienowe,
d. ¿adne z wymienionych,
e. tylko wymienione w punkcie B i C.
8. Stosowanie przeterminowanych wyci¹gów do testów punktowych mo¿e byæ przyczyn¹:
a. reakcji krzy¿owych,
b. utraty mocy i zwi¹zanych z tym odczynów fa³szywie
dodatnich,
c. odczynów fa³szywie dodatnich,
d. wyst¹pienia w przysz³oci dodatkowych uczuleñ,
e. ¿adne z wymienionych.
9. Wyniki testów skórnych i badania surowiczych stê¿eñ alergenowo swoistych IgE koreluj¹ w:
a. 30%,
b. 50%,
c. 80%,
d. 90%,
e. 100%.
10. Badanie nara¿enia jest mo¿liwe jest dla alergenów:
a. py³ków traw,
b. histaminy,
c. py³ków drzew,
d. roztocza kurzu domowego,
e. grzybów pleniowych.

