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Immunoterapia alergenowa jest jedyną, par exellence, 
przeciwalergiczną metodą leczenia chorób atopowych, 
która, korygując spaczone w atopii procesy odpornościo-
we, skutecznie tłumi objawy choroby i zapobiega pogłę-
bianiu się procesu chorobowego. Dlatego też wspomniany 
sposób leczenia znajduje się w centrum uwagi alergologii 
i immunologii klinicznej, stanowi też dużą część programu 
naukowego sympozjów i kongresów dotyczących tej dzie-
dziny medycyny.

Z oczywistych więc powodów zagadnienia immunote-
rapii alergenowej były szeroko omawiane w czasie XXVIII 
Kongresu EAACI, który zakończył się dużym sukcesem. 
Immunoterapia alergenowa stanowiła temat wykładów 
prezentowanych w czasie sesji plenarnych, warsztatów, 
kursów podyplomowych, spotkań z ekspertem i wielu 
doniesień oryginalnych.

Dużą część prezentowanych zagadnień stanowiła im-
munoterapia doustna – mechanizm jej działania, skutecz-
ność i bezpieczeństwo, a także badania porównujące ten 
sposób leczenia z immunoterapią podawaną drogą pod-
skórną. Zagadnienie to w atrakcyjny sposób przedstawił 
w swoim wykładzie Giovanni Passalacqua [1], prezentując 
status quo immunoterapii nieiniekcyjnej w strategii lecze-
nia chorób alergicznych. 

Anthony Frew [2] omówił mechanizm indukcji tole-
rancji immunologicznej na poziomie błony śluzowej. 
Prace oryginalne, oceniające skuteczność i bezpieczeń-
stwo immunoterapii doustnej, uwzględniały głównie 
tabletkową postać szczepionki. Oznacza to wzrost zain-
teresowania alternatywną w stosunku do immunoterapii 
podskórnej drogą podawania szczepionki alergenowej 
w postaci tabletki wygodnej dla chorego. 

Sesja 13. (prowadzona w konwencji spotkania z eks-
pertem [3]), w której Giorgio Ciprandi omówił wskazania 
do immunoterapii podjęzykowej i podskórnej, cieszyła się 
również dużym zainteresowaniem. 

Warto zwrócić uwagę na pracę wskazującą na skutecz-
ność i bezpieczeństwo szczepionek alergenowych opar-
tych na technologii rekombinacji DNA [4]. Jest to kolejny 
etap postępu w tym obszarze terapii chorób alergicznych. 
Zagadnienie to było szerzej omawiane przez Marka Jutla 
z Wrocławia, mającego znaczące doświadczenie badaw-
cze w tym zakresie [5].

Cenne są również badania prezentowane przez Kelesa 
i wsp. w tej samej sesji [6], wskazujące na zasadność łącze-
nia immunoterapii podjęzykowej i podskórnej. Pozwala to 
na optymalizację skuteczności i bezpieczeństwa leczenia. 
Takie postępowanie, jak wskazuje jedno z doniesień [7], 
wydaje się szczególnie korzystne u chorych uczulonych 
na alergeny wziewne i wykazujących krzyżową nadwraż-
liwość na alergeny pokarmowe. 

Jedna z prac autorów z Lizbony [8] proponowała możli-
wość podawania szczepionki w formie wziewów. Wskazu-
je to na nowy obszar badań w tym zakresie.

Warto również zwrócić uwagę na badania autorów 
szwedzkich [9], którzy udowodnili, że niepożądane obja-
wy szczepionek podskórnych (swędzący odczyn grudkowy 
w miejscu iniekcji) wskazują na uczulenie na aluminium, 
adiuwanta wielu szczepionek. Jest to o tyle ważne, że ob-
jaw ten jest nierzadko spotykany w praktyce klinicznej.

Interesujące były wyniki badań prezentowane w sesji 
plakatowej pt. „Immunologic changes following immu-
notherapy”. Znalazły się tu badania ukazujące np. supre-
syjne oddziaływanie immunoterapii na odczyn zapalny 
w drzewie oskrzelowym zobiektywizowane wynikiem NO 
w powietrzu wydychanym [10]. Analogiczne wyniki przed-
stawiono w kolejnej sesji plakatowej [11]. Ważne badanie 
przedstawili badacze z Imperial College w Londynie [12], 
udowadniając, że podjęzykowe podawanie szczepionki 
alergenowej powoduje napływ komórek regulatorowych 
(Foxp3 + T) do nabłonka okolicy podjęzykowej i zmniej-
szenie ilości komórek tucznych w tej okolicy. Zjawisku 
temu towarzyszy wzrost stężenia surowiczej IgG4. Dane 
te wskazują na sugerowany wcześniej analogiczny mecha-
nizm działania szczepionek podawanych drogą podskórną 
i doustną.

Cenne dane badawcze, mające bezpośrednie odniesie-
nie do praktyki klinicznej, przedstawili w tej samej sesji 
autorzy z Uniwersytetu w Bonn [13]. Autorzy udowodnili, 
że komórki dendrytyczne jamy ustnej są szczególnie bo-
gato reprezentowane w okolicy przedsionkowo-policzko-
wej, w przeciwieństwie do okolicy podjęzykowej, gdzie 
występują we względnie małych ilościach. Jest to o tyle 
ważne, że – jak wiadomo – komórki te pełnią krytyczną 
rolę w mechanizmie immunoterapii. Ponadto autorzy 
udowodnili, że w okolicy policzkowej jest istotnie większa 
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ekspozycja mRNA dla IGF-mb1, cytokiny pełniącej rolę 
w mechanizmie indukcji tolerancji i receptora TLR4, recep-
torów Toll-podobnych nasilających tolerogenne własności 
komórek dendrytycznych.

Na uwagę zasługują również prace wskazujące na sku-
teczność indukcji tolerancji immunologicznej (u chorych 
z alergią na orzechy i mleko) poprzez doustne podawanie 
wzrastających dawek uczulających pokarmów, jak również 
na skuteczność odczulania chorych z alergią na insulinę 
czy też kwas acetylosalicylowy [14]. Duże zainteresowanie 
wzbudziły pionierskie badania dotyczące przezskórnej 
immunoterapii alergenowej uczulenia na pokarmy. Udo-
wodniono skuteczność takiego postępowania na modelu 
zwierzęcym w odniesieniu do alergii na orzechy i mleko 
u dzieci [15]. Wśród prac dotyczących immunoterapii 
chorych uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych 
zwraca uwagę doniesienie przedstawiające dowody, 
że indukcja tolerancji na jad owadów z gatunku Vespula 
nie chroni przed anafilaksją wywołaną żądleniem przez 
gatunek Dolichovespula [16]. Ta informacja ma bardzo 
ważne znaczenie praktyczne i wskazuje na konieczność 
ostrożnej interpretacji efektów leczenia chorych nadwraż-
liwych na jad owadów błonkoskrzydłych.

Wieloośrodkowe badania [17] przeprowadzone w 7 kra-
jach Europy udowodniły niedostateczną wiedzę zarówno 
wśród lekarzy specjalistów, jak i wśród lekarzy rodzinnych 
w zakresie wiedzy dotyczącej diagnostyki nadwrażliwości 
na jad owadów błonkoskrzydłych, bezpieczeństwa i sku-
teczności immunoterapii alergii tego typu. Wyniki tych 
badań dowodzą, że patologia ta jest niedostatecznie roz-
poznana i niewłaściwie leczona.

Bardzo ważny problem z punktu widzenia praktycznej 
medycyny został poruszony w sesji warsztatowej nr 8 pt. 
„What’s new in venom hypersensitivity?”. Beatrice Bilo 
przedstawiła rzadko zauważany problem prowadzenia 
immunoterapii u chorych cierpiących na inne choroby 
o podłożu immunologicznym i/lub choroby nowotworo-
we [18].

Pojedyncze doniesienia wskazały na skuteczność immu-
noterapii u chorych na atopowe zapalenie skóry [19, 20]. 
Wyniki tych badań są zgodne z obserwacjami Magdaleny 
Czarneckiej-Operacz z Poznania, która w sesji „za i przeciw” 
dotyczącej tego zagadnienia optowała za stosowaniem im-
munoterapii we wspomnianej grupie chorych. Stanowisko 
przeciwne przedstawiła Natalia Novak z Niemiec [21]. 

W sesji doniesień ustnych nr 27, omawiającej postępy 
w immunoterapii, przedstawiono pionierskie badania 
[22] oceniające skuteczność i bezpieczeństwo podawania 
rekombinowanych alergenów do naczyń limfatycznych, 
co pozwala zmniejszyć dawkę alergenu konieczną do 
wywołania tolerancji i ograniczyć ilość iniekcji szczepion-
ki. Wyniki pracy są zachęcające i być może w przyszłości 
znajdą zastosowanie w praktyce.

Przedstawiano również niezależny od alergenu sposób 
immunoterapii, oparty o podawanie immunostymulują-
cych oligonukletydów zdolnych do przestrojenia odpo-
wiedzi immunologicznej w kierunku tolerancji [23].

W sesji spotkania z ekspertem Peter Eng ze Szwajcarii, 
znany z pionierskich prac o prewencyjnym działaniu im-
munoterapii, poruszył znaczenie stosowania tego sposobu 
leczenia u dzieci. Podkreślił szczególną rolę immunoterapii 
w tej grupie chorych, mając na uwadze możliwość zaha-
mowania progresji choroby alergicznej poprzez zastoso-
wanie szczepionek alergenowych [24].

W kontekście omawianego tematu nie można nie za-
uważyć sesji plenarnej nr 1 [25] dotyczącej postępu wiedzy 
w zakresie spaczonych w atopii procesów odpornościo-
wych. W sesji tej w bardzo atrakcyjny sposób przedstawiono 
rolę komórek dendrytycznych i mastocytów w immunopa-
tofizjologii chorób alergicznych. Kontynuacją omawianego 
tematu była sesja, w której omówiono znaczenie komórek 
regulatorowych i mechanizmów sygnalizacji odpowiedzial-
nych za aktywację komórek T w reakcjach alergicznych.

Sesja typu „za i przeciw” nr 1 dotyczyła porównania 
zalet i ujemnych stron przyspieszonych i tradycyjnych 
schematów immunoterapii. Wywołała duże zainteresowa-
nie uczestników, będąc okazją do wymiany doświadczeń 
w tym zakresie.

Problem produkcji szczepionek alergenowych, opartych 
o technologię rekombinowanych przeciwciał, został omó-
wiony podczas sympozjum nr 6. Ważną kwestię, z punktu 
widzenia praktycznej alergologii, poruszyli wykładowcy 
w sympozjum nr 33, przedstawiając problem immuno-
terapii chorych z poliwalentną alergią i uczulonych na 
alergeny pleśni [26]. Wykłady te wzbudziły dyskusję wśród 
lekarzy praktyków, gdyż ciągle aktualny jest problem doty-
czący podejmowania jednoznacznych decyzji terapeutycz-
nych w przypadku wieloważnej alergii. Natomiast alergia 
na pleśnie, jako jedna z istotnych przyczyn rozwoju astmy 
oskrzelowej czy też nasilenia jej przebiegu, ciągle jeszcze 
zbyt rzadko jest rozważana jako wskazanie do immuno-
terapii.

Należy podkreślić dużą wartość wykładów kolejnych 
sesji poruszających ciągle dyskutowany problem immuno-
terapii astmy oskrzelowej [27] czy też alergii pokarmowej 
[28]. Jest to o tyle ważne, że alergia pokarmowa, zarówno 
diagnostyka jak i terapia, należą do najtrudniejszych za-
gadnień praktycznej alergologii. 

Ogromna liczba prac prezentowanych przez autorów 
z różnych stron świata, obejmujących wiele aspektów 
immunoterapii alergenowej, w tym najnowsze kierunki 
badawcze, odzwierciedla duże zainteresowanie tym ob-
szarem wiedzy. Prezentowane wyniki badań wskazują 
na skalę postępu, jaki się dokonał i stale się dokonuje 
w alergologii i immunologii, zarówno badawczej, jak i kli-
nicznej. Wyniki przedstawionych badań pozwoliły znaleźć 
odpowiedź na wiele nurtujących pytań dotyczących tych 
obszarów wiedzy, interesujących zarówno klinicystów, jak 
i badaczy nauki. Jednocześnie uświadomiły nam po raz 
kolejny, że na wiele z nich nie ma, jak dotychczas, jedno-
znacznej odpowiedzi. 
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