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Summary

Skuteczność immunoterapii jest dobrze udokumentowana. U większości
chorych z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych można, w bezpieczny
sposób, osiągnąć stan tolerancji poprzez immunoterapię z jadem owadów. U części chorych ciągle jednak nie udaje się uzyskać ochrony przed
zagrażającą życiu anafilaksją po użądleniu.

The effectiveness of immunotherapy is well documented. There is no
doubt that the tolerance of an insect sting may be achieved in the
majority of patients by insect venom immunotherapy (VIT). However,
there are still patients treated with VIT, who will not get protection
against life threatening anaphylaxis.

Celem tej pracy jest przedstawienie czynników wpływających na skuteczność immunoterapii.

The aim of this review was to summarize the information about factors influencing the final result of VIT.

Dane kliniczne, takie jak: (1) ciężkość reakcji po użądleniu, (2) występowanie działań niepożądanych podczas immunoterapii, (3) występowanie
chorób towarzyszących (m.in. mastocytoza, choroby układu krążenia)
oraz (4) stężenie tryptazy w surowicy pozwalają w przybliżeniu na zaplanowanie rodzaju i długości leczenia w celu osiągnięcia długotrwałej
ochrony chorego. Nadal jednak brakuje metod laboratoryjnych określających czynniki ryzyka ponownych reakcji anafilaktycznych, pozwalających
modyfikować dawkę czy długość czasu leczenia. Szczególne nadzieje
wiąże się z niedawno przeprowadzonym badaniem molekularnych czynników predykcyjnych skuteczności terapii.

The data concerning: (1) the severity of anaphylaxis, (2) side effects
of VIT, (3) concomitant diseases (i.e. mastocytosis, cardiovascular
diseases) and other specific predicting factors, such as (4) basal serum
tryptase level, are used to modify the dose and duration of VIT and
predict the outcome of treatment.
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So far a limited number of studies examining the risk factors of
recurrent anaphylaxis has been conducted. There is a lack of in vitro
methods assessing the need of venom doses and duration of VIT in
particular patients. The recently done studies on molecular methods to
predict the efficacy of VIT promise well.
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Wykaz skrótów
BAT (ang. basophil activation test) – test aktywacji bazofilów
CRIT (ang. component resolved immunotherapy) – terapia
alergenami rekombinowanymi
MCAS (ang. mast cell activation syndrome) – zespół aktywacji mastocytów

MMAS (ang. monoclonal mast cell activation syndrome)
– zespół monoklonalnej aktywacji mastocytów
VIT (ang. venom immunotherapy) – immunoterapia z jadem owadów
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Wstęp
W zależności od klimatu danego kraju 56,6-94,5%
mieszkańców deklaruje, że była użądlona przez owady
błonkoskrzydłe przynajmniej raz w życiu [1]. W Europie
problem anafilaksji dotyczy od 0,3% do 7,5% żądlonych,
przy śmiertelności rzędu 0,03 do 0,48 na 106 mieszkańców
na rok, jednak liczba ta wydaje się niedoszacowana [2].
W Polsce, w badaniu ECAP, 2-3% respondentów deklarowało nadwrażliwość na jad owadów [3]. W badaniach
Nittner-Marszalskiej aż 8,9% mieszkańców Dolnego Śląska
deklarowało przebycie systemowej reakcji anafilaktycznej
po użądleniu [4]. Uważa się, że u takich osób ryzyko systemowej reakcji przy kolejnym użądleniu wynosi 25-75%
[5,6,15]. Ryzyko to spada w kolejnych latach, jeśli chory
nie jest żądlony, by po kilkunastu latach nie przekraczać
20% (ryc. 1). Większość uogólnionych reakcji występuje
po użądleniach przez owady reprezentujące rząd błonkoskrzydłych z rodzaju pszczołowatych (Apidae): pszczoła
miodna, trzmiel i osowatych (Vespidae): osa, szerszeń
oraz podrodzina klecanki (Polistinae) [15].
Alergia na jad owadów jest rozpoznawana u chorych,
u których wystąpiła co najmniej jedna reakcja systemowa
po użądleniu przez owada i wykazany został mechanizm
IgE-zależny nadwrażliwości na alergeny jadu [5]. Reakcje
obejmujące skórę, układ pokarmowy, oddechowy i krwionośny w większości przypadków są IgE-zależne. Do innych,
rzadziej występujących, mechanizmów nadwrażliwości
należą: udział przeciwciał IgG, aktywacja dopełniacza,
niedobór angiotensynogenu czy cytotoksyczność [2,67].

Mechanizm i zasady immunoterapii
Skuteczność immunoterapii jest dobrze udokumentowana. Nie ulega obecnie wątpliwości, że u większości
chorych można osiągnąć stan tolerancji poprzez immunoterapię z jadem owadów (VIT) [18]. Mechanizm tego
procesu nie jest jednak wystarczająco poznany. Uważa się,
że główną rolę w uzyskaniu anergii bierze udział stymulowanie przez VIT populacji limfocytów T regulatorowych,
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czego wyrazem jest wzrost stężenia w surowicy IL-10,
jako głównej interleukiny regulatorowej dla procesów
zapalnych. Dodatkowo wskazuje się na zmianę proporcji
w aktywności obwodowych limfocytów Th2 i Th1 oraz
zmniejszenia stężenia sIgE w odniesieniu do IgG4 [10,11].
Badania opisujące stan immunologiczny chorych po 3-5
latach VIT wskazują na bezpośredni związek skuteczności
leczenia ze zmniejszeniem stężenia tryptazy [13] i sIgE [14]
prawdopodobnie na skutek złożonych zmian w aktywności limfocytów regulatorowych i wytwarzanych przez nie
cytokin zapalnych [16,17].
Wybór chorych poddawanych VIT polega głównie
na ocenie danych z wywiadu, takich jak historia reakcji
po użądleniach i obecności czynników ryzyka ponownej reakcji systemowej. Wskazaniem do immunoterapii
jest, zarówno u dzieci jak i dorosłych, przebycie ciężkiej,
systemowej reakcji obejmującej objawy ze strony układu
krążenia i układu oddechowego – 3 lub 4 stopień według
klasyfikacji Muellera – oraz udokumentowane za pomocą
testów skórnych i/lub stężenia sIgE, IgE-zależny mechanizm nadwrażliwości na jad odpowiedniego owada [5].
Uczulenie bez przebytej reakcji, co dotyczy od 9,3% do
28,7% populacji [2], nie jest wskazaniem do VIT. Ujemne
testy skórne (u około 20-35% chorych z alergią) nie są
z kolei czynnikiem dyskwalifikującym, jeśli uda się wykazać
IgE-zależny mechanizm nadwrażliwości innymi badaniami
immunologicznymi, takimi jak sIgE czy test aktywacji
bazofilów. Przebieg leczenia u tych chorych jest taki sam
jak u osób z dodatnimi wynikami testów skórnych [9,15].
Dopuszcza się rozpoczęcie VIT w przypadku reakcji niezagrażających życiu (II stopień reakcji według Muellera) przy
współistniejących czynnikach zwiększających ich ryzyko,
a także w przypadku znacznego upośledzenia jakości życia
spowodowanego na przykład silnym lękiem przed użądleniem [5].
Coraz częściej stosowaną metodą diagnostyczną
w alergii na jad owadów jest test aktywacji bazofilów
(BAT). Wykazano, że jest to metoda pozwalająca na uzyskanie znacząco wyższej czułości niż w przypadku sIgE
[35,51,52,56]. BAT uważany jest również za badanie użyteczne w trudnych przypadkach diagnostycznych, w których dane z wywiadu, wyniki testów skórnych czy stężenie
sIgE nie pozwalają na ostateczne określenie, jaki owad był
przyczyną anafilaksji [35,51,52,53].

Skuteczność immunoterapii

Ryc. 1. Historia naturalna alergii na jad owadów błonkoskrzydłych
z uwzględnieniem ryzyka ponownej reakcji systemowej po użądleniu
u chorych nieleczonych, poddawanych VIT przez 1-2 lata i przez średnio
6 lat (na podstawie i za zgodą Golden DBK i wsp. [9])

Od 1974 roku VIT jest ciągle udoskonalaną i obecnie
najskuteczniejszą metodą leczenia alergii na jad owadów
zarówno w odniesieniu do zapobiegania reakcjom systemowym, jak i poprawy jakości życia [5,61]. Obecnie funkcjonuje kilka zalecanych schematów immunoterapii [5].
Z reguły standardową dawkę podtrzymującą – 100 µg
jadu – podaje się co 4 tygodnie przez 3-5 lat, dzięki
czemu ryzyko ponownej reakcji systemowej może spaść
z przedziału 30-70% do 2-15%, co daje ryzyko zbliżone do
ogółu populacji dorosłych [6,15]. Niemniej jednak ciągle
u części chorych terapia jest nieskuteczna.
Wskazaniem do zwiększenia dawki podtrzymującej
do 200 µg są kolejne reakcje systemowe w trakcie fazy
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podtrzymującej immunoterapii zarówno po kolejnych
iniekcjach leku, jak i po użądleniach oraz wysokie środowiskowe ryzyko użądleń (np. w przypadku pszczelarzy).
Wykazano, iż prawdopodobnie poprzez zwiększenie dawki podtrzymującej u niemal wszystkich chorych leczenie
może być skuteczne [5,25].

Czynniki wpływające na skuteczność terapii
Szereg długotrwałych obserwacji, dotyczących okresu
po zakończeniu VIT wskazuje, że nawet 15% chorych
po terapii ponownie reaguje systemowo na użądlenia.
Porównanie grup skutecznie i nieskutecznie leczonych
pozwoliło wyodrębnić czynniki wpływające na ostateczny
efekt terapii.

Długość terapii i nasilenie pierwotnej reakcji
po użądleniu
Po wdrożeniu VIT do codziennej praktyki lekarskiej zakładano, że terapia musi trwać do końca życia chorego
lub przynajmniej do czasu uzyskania negatywizacji testów
skórnych. Zalecenie mówiące o końcu leczenia w momencie
negatywizacji testów skórnych obowiązuje nadal w USA.
Okazało się jednak, że u większości chorych potrzeba ponad 10 lat terapii, aby osiągnąć brak reaktywności skóry,
a pomimo to u części z nich (od kilku do 10%) mogą wystąpić kolejne reakcje po użądleniach [6]. Pierwsze serie
badań z lat 1985-1997, weryfikujące skuteczność VIT za
pomocą prób prowokacyjnych, obejmowały analizą chorych odczulanych przez co najmniej 3 lata i poddanych
obserwacji od 1 roku do 3 lat od zakończenia immunoterapii. Wykazano utrzymywanie się ochronnego wpływu
VIT u 83-100% chorych, z korzystniejszym efektem u odczulanych jadem osy w porównaniu z odczulanymi jadem
pszczoły oraz u dzieci w porównaniu z dorosłymi [5].
Jednym z pierwszych badań obejmujących chorych
obserwowanych aż 5 lat po zakończeniu VIT była analiza
Reismana, dotycząca 113 chorych żądlonych po zakończeniu VIT w naturalnym środowisku [19]. Zanalizowano
m.in. zależności pomiędzy skutecznością a nasileniem
reakcji pierwotnej, czasem trwania terapii, czasem od zakończenia VIT. Wykazano zależność pomiędzy nasileniem
pierwotnej reakcji a końcowym wynikiem leczenia. Chorzy
z ciężką anafilaksją po użądleniu w wywiadzie trzykrotnie
częściej ponownie reagowali po zakończeniu VIT, u tych
chorych konieczne było leczenie co najmniej pięcioletnie,
pozostali osiągali dobre wyniki po 2-3 latach VIT.
W latach 1996-2000 Golden i wsp. opublikowali serię
analiz dotyczących grupy 74 chorych odczulanych w większości jadem osy przez co najmniej 5 lat [6,7,9]. Badacze
wykazali, że przez 5 lat od zakończenia terapii u 90% nie
występowały reakcje systemowe po użądleniach, a u pozostałych chorych były to reakcje łagodne. Po wydłużeniu
obserwacji do 7 lat od zakończenia VIT odnotowano jednak kolejne, równie ciężkie reakcje systemowe, zwłaszcza
u chorych żądlonych w warunkach naturalnych. Ryzyko
ciężkiej reakcji systemowej rosło z każdą reakcją po zakończeniu terapii. Jednak u ogółu chorych utrzymywało się
w przedziale 10-15% nawet do 13 lat (ryc. 1).
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Lerch i Mueller przedstawili z kolei analizę 358 przypadków, w której VIT stosowano nawet przez 10 lat [8].
200 chorych poddano ponownie użądleniom. U 15,6%
chorych odczulanych jadem pszczoły i 7,5% leczonych
jadem osy wystąpiły ponowne reakcje anafilaktyczne,
wykazano tym samym różnice w skuteczności obu terapii,
choć nie były one istotne (p=0,081). Większość reakcji
wystąpiła w pierwszym roku po zakończeniu VIT i miała
łagodny charakter. U większości chorych kolejne użądlenia
przynosiły nasilenie ciężkości anafilaksji. Wreszcie u chorych leczonych jadem pszczoły wykazano związek czasu
terapii ze skutecznością. Chorzy leczeni 3 lata reagowali
wyraźnie częściej niż leczeni przez 5 lat (p=0, 007) . Różnice te były nieznamienne u chorych, jeśli reakcje oceniano
w pierwszym roku po zakończeniu leczenia. Także tym
razem nie stwierdzono istotnych różnic w zależności od
stopnia nasilenia reakcji przed VIT.
Ze względu na koszty i możliwość pogorszenia współpracy z chorym, w miarę czasu trwania VIT, prowadzone
są badania nad skróceniem terapii poniżej 5 lat. Dotychczasowe oceny skuteczności po 1-2 latach wskazują na jej
brak. Niektóre badania nad chorymi leczonymi przynajmniej 3 lata dopuszczają możliwość zakończenia leczenia po
tym okresie [5,19,20,58,59]. Dotychczas brakuje jednak
prospektywnych kontrolowanych badań oceniających skuteczność trzyletniej terapii jako punktu końcowego.

Dobór szczepionki i rodzaju terapii
Do pierwszych obserwacji dotyczących skuteczności immunoterapii należały randomizowane badania Hunta z lat
70-tych ubiegłego wieku. Pojedynczo zaślepiona, prospektywna próba objęła 60 chorych poddanych immunoterapii
wyciągiem z całych ciał błonkoskrzydłych, preparatami
samego jadu i placebo. Po 6 tygodniach poddano chorych
ponownym użądleniom, reakcje systemowe wystąpiły
odpowiednio u 5,3% chorych odczulanych jadem, 63,6%
wyciągiem z owada i 58,3% placebo. W kolejnym badaniu Muellera chorzy poddani VIT, w porównaniu z terapią
wyciągiem z owada, reagowali równie często, jakkolwiek
reakcje miały zdecydowanie mniejsze nasilenie [5].
Od roku 1980 do dziś opublikowano szereg obserwacji
dotyczących skuteczności VIT, wykazując powtarzającą się
różnicę pomiędzy odczulanymi jadem osy i pszczoły. Immunoterapia jadem pszczoły jest znacznie częściej związana
z reakcjami po kolejnych iniekcjach w trakcie terapii, po użądleniach w trakcie i po VIT oraz znacząco mniejszą ochroną
przed nasiloną anafilaksją (75%-85% odczulanych jadem
pszczoły i 85%-95% jadem osy) [8,12,15,34]. Przyczyny
tego stanu rzeczy doszukiwano się w tym, że pszczoła
wstrzykuje większą i bardziej stałą objętość jadu w porównaniu z osą. W związku z tym bierze się pod uwagę przedłużenie terapii u chorych z alergią na jad pszczoły [12].
Inną przyczyną może być sposób pozyskiwania jadu
do szczepionek. Jad pszczeli pozyskuje się od żywych
owadów poprzez elektrostymulację, natomiast jad osy –
z wyciętych woreczków jadowych, w związku z tym zawartość proteaz w preparacie może powodować zmniejszenie immunogenności jadu [42].
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Immunoterapię podjęzykową (SLIT) stosuje się coraz
częściej głównie ze względu na łatwość podawania leku.
Istnieje szereg danych opisujących efektywność i bezpieczeństwo SLIT w alergii na alergeny wziewne, jednak
dotychczasowe analizy nie pozwalają ostatecznie rozstrzygnąć jej miejsca w codziennej praktyce alergologicznej [21].
W leczeniu alergii na jad błonkoskrzydłych z zastosowaniem SLIT opublikowano jedynie kilka badań [22,23],
które jednak ze względów metodologicznych stały się
przedmiotem znaczących kontrowersji. Na podstawie
dotychczasowych doniesień nie zaleca się SLIT w leczeniu
alergii na jad owadów [24].
Wszystkie dotychczasowe doświadczenia dotyczące immunoterapii zdają się potwierdzać tezę o bezpośrednim
związku bezpieczeństwa i skuteczności leczenia z jakością
preparatu służącego immunizacji. Idealnym środkiem byłby preparat o wysokiej immunogenności, indukujący tym
samym szybko i trwale niewrażliwość na alergen, zarazem
niepowodujący działań niepożądanych, a jednocześnie
wygodny w użyciu. Nadzieją ostatnich kilku lat są tzw.
szczepionki peptydowe zbudowane na bazie fragmentów
epitopów białkowych, warunkujących immunogenność
danego alergenu i nieimmunogennego nośnika białkowego. Badania nad tego typu preparatami są obecnie
w fazie pierwszych prób klinicznych i wydają się spełniać
pokładane w nich nadzieje [5,65]. Prowadzone są również
badania nad CRIT i leczeniu opartym na alergenach rekombinowanych [5].

Przebieg i bezpieczeństwo terapii
W kilku badaniach wykazano, że wystąpienie reakcji
systemowych jako powikłań VIT, wiąże się ze znacząco
większym ryzykiem nawrotu po jej zakończeniu [12].

Pośrednio wpływ na ten czynnik ryzyka może mieć dobór terapii wstępnej. W wielu badaniach obserwowano
zmniejszenie liczby epizodów anafilaksji jako powikłań VIT
wraz ze zmniejszeniem liczby wstrzyknięć w dochodzeniu
do dawki podtrzymującej [26-28]. Z drugiej strony ryzyko
rosło wraz ze zwiększeniem szybkości wzrastania dawek
[41,42]. Większą liczbę reakcji systemowych stwierdzano
również w trakcie VIT z jadem pszczoły w porównaniu
z jadem osy [28,29,41,42]. Goldberg i wsp. udowodnili, że
stan tolerancji w alergii na jad pszczoły osiąga się bezpośrednio po uzyskaniu dawki podtrzymującej u około 95%
chorych, co jest wynikiem porównywalnym z wynikami
osiąganymi u chorych z alergią na jad osy, przy czym u części wymaga to zwiększenia dawki podtrzymującej do 200250 µg jadu [30]. Potwierdza to wcześniejsze obserwacje
opisane przez Rueff i wsp [25]. Z kolei Cavallucci i wsp. zaobserwowali brak wpływu wydłużenia odstępu pomiędzy
dawkami nawet do 3 miesięcy już w czwartym roku immunoterapii [31]. Wyniki powyższych badań wskazują, że
efektywność terapii jadem pszczoły może ulec poprawie
poprzez zwiększenie dawki podtrzymującej. Dawka leku
wydaje się być podstawowym czynnikiem wpływającym
na ogólną skuteczność wszystkich rodzajów VIT, jednak
wymaga to niewątpliwie dalszych obserwacji.

Wyjściowe stężenie tryptazy w surowicy
i choroby związane z aktywacją mastocytów
Stężenie tryptazy w surowicy, jako zmiennej określającej pośrednio liczbę i stan aktywacji mastocytów
w organizmie człowieka, jest czynnikiem wpływającym
bezpośrednio na nasilenie reakcji anafilaktycznej i coraz
częściej używa się go do charakteryzowania chorych
z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych [32-35]. Jednak

Tabela. Zestawienie wybranych badań przedstawiających długotrwałe obserwacje dotyczące skuteczności VIT w zależności od długości immunoterapii
UN – użądlenia w środowisku naturalnym
PŻO – prowokacja żywym owadem

Miesiące
trwania
VIT

Lata
obserwacji

Rodzaj
ponownego
użądlenia

Procent
ponownych
reakcji
systemowych

Autor

Rok

Grupa
badana

Reisman [19]

1993

113

osa
i pszczoła

<12->60

1->5

UN

9

Golden [6]

1996

74

osa
i pszczoła

60-108

5

PŻO

9,5

van Halteren
[20]

1997

75

osa

7-120

3

UN/PŻO

8

Golden [7]

1998

26

osa
i pszczoła

60-134

3-7

UN

19

Lerch [8]

1998

120

osa

34-121

3-7

UN/PŻO

7,5

80

pszczoła

34-124

3-7

UN/PŻO

15,8

81

osa
i pszczoła

6-204

1-13

UN/PŻO

9,8

Golden [9]

2000

Owad

128
dopiero niedawno opublikowane badanie pochodzące
z 14 ośrodków wchodzących w skład Grupy Zainteresowań nad Nadwrażliwością na Jad Owadów działającej
przy EAACI [36] obejmujące 962 chorych, wydaje się ostatecznym dowodem na istotność stężenia tryptazy w surowicy w diagnostyce alergii na jad błonkoskrzydłych. Opisano nieliniową zależność pokazującą gwałtowny wzrost
ryzyka systemowej reakcji anafilaktycznej po użądleniu już
przy stężeniu tryptazy 5 µg/l (ryc. 2). Jako niezależne czynniki ryzyka określono również płeć męską, występowanie
wcześniejszych reakcji o mniejszym nasileniu, alergię na
jad osy, starszy wiek oraz stosowanie leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (iACE). Nie wykazano
natomiast związku nasilenia anafilaksji z przyjmowaniem
leków z grupy B-blokerów.
W kolejnym badaniu tej grupy, obejmującym 680 chorych z wielu ośrodków, wykazano, że już stężenie tryptazy
4,21 µg/l w surowicy krwi wiązało się z gwałtownym, liniowym wzrostem ryzyka anafilaksji podczas VIT [41].
Mastocytoza jest chorobą spowodowaną monoklonalnym rozrostem patologicznych mastocytów w wielu
narządach. Jednym z czynników rozpoznawczych tej choroby jest stężenie tryptazy w surowicy przekraczające 20
µg/l [38]. U około 30% chorych współwystępuje alergia na
jad owadów, a reakcje po użądleniach są znacząco bardziej nasilone niż w ogólnej populacji [39]. U tych chorych
VIT jest leczeniem z wyboru [12,40,44,45], pomimo tego,
że jest obarczone większym ryzykiem powikłań (zwłaszcza
u chorych z alergią na jad osy) [34,40,41] oraz wydaje się
nieść ze sobą mniejszą efektywność (72%) w porównaniu
z ogółem chorych poddawanych VIT [40]. Rueff i wsp.,
w przytaczanym już badaniu, u 9 z 32 badanych chorych
wykryli stężenie tryptazy powyżej 13,5 µg/l. U 7, odczulanych dawką 100 µg jadu, wystąpiły reakcje systemowe
po kolejnym użądleniu [25]. Po zwiększeniu dawki do co
najmniej 200 µg u tych chorych uzyskiwano bezpiecznie
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anergię już w trakcie fazy podtrzymującej immunoterapii
[25,40]. Dotychczas brak znaczących prospektywnych
obserwacji dotyczących długotrwałego działania ochronnego VIT po jej zakończeniu u chorych na mastocytozę.
Dane retrospektywne wskazują na duże ryzyko zgonu
spowodowanego użądleniem po przerwaniu immunoterapii, w związku z tym sugeruje się kontynuowanie terapii
do końca życia chorego [44,45]. Ostatnie badania przeprowadzone we Włoszech potwierdzają, że już stężenie
tryptazy rzędu 11,4 µg/l u chorych z alergią na jady owadów jest wskazaniem do pogłębienia diagnostyki w kierunku mastocytozy układowej. Przy tym stężeniu tryptazy
u około połowy chorych można spodziewać się rozpoznania mastocytozy. U ogółu chorych z alergią na jad owadów występowanie mastocytozy mieści się w granicach
1%-7,9% [46].
Od kilku lat sugeruje się wyodrębnienie jednostek klinicznych związanych z aktywacją mastocytów i niespełniających wszystkich kryteriów rozpoznania mastocytozy. Taką
chorobą jest zespół monoklonalnej aktywacji mastocytów
(MMAS), w którym nawracające reakcje anafilaktyczne łączą się z objawami aktywacji mastocytów (np. podwyższone stężenie tryptazy w surowicy), co jest wyrazem obecności monoklonalnego rozrostu patologicznych mastocytów
(obecność mutacji genu KIT, obecność patologicznych mastocytów CD25 w szpiku). Inną jednostką jest zespół aktywacji mastocytów (MCAS), gdzie objawy kliniczne i wzrost
stężenia tryptazy mają charakter idiopatyczny, wobec braku dowodów na patologiczny wzrost komórek tucznych
[45,47,49]. U tych chorych należy rozważyć prowadzenie
VIT jak u chorych z rozpoznaną mastocytozą.

Wiek, płeć i choroby współistniejące
Jeżeli uwzględnimy wiek chorych, okazuje się, że anafilaksja po użądleniu dotyczy około 1% dzieci i około 3% ogółu populacji dorosłych, a ogólne ryzyko anafilaksji i nasilenie
reakcji rośnie z wiekiem chorego [15,62]. U dzieci, znacznie
częściej niż u dorosłych, reakcje ograniczone są tylko do
objawów skórnych (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy).
U dorosłych natomiast częściej występuje obturacja dróg
oddechowych i spadek ciśnienia tętniczego [15].
Badanie opisane przez Goldena w 2004 roku pokazuje,
że większość dzieci „wyrasta” z alergii na jad owadów bez
stosowania immunoterapii. Jednak u 32% po 20 latach
od pierwotnej anafilaksji wystąpiły reakcje systemowe po
użądleniu. W porównaniu do 5% dzieci odczulanych różnica była istotna (p=0,007). Wśród dzieci z łagodnymi reakcjami w wywiadzie różnica wynosiła odpowiednio 13%
i 0%, lecz nie była znamienna. Na podstawie tych danych
można wnioskować, że wskazania do VIT są podobne zarówno u dzieci, jak u dorosłych [50]. Wydaje się również,
że VIT u młodszych chorych może wiązać się z większą
skutecznością [19,50].

Ryc. 2. Wygładzona funkcja z 95% pasem ufności (linia przerywana) obrazująca zależność stężenia tryptazy w surowicy krwi i ryzyka wystąpienia
ciężkiej reakcji anafilaktycznej po użądleniu (na podstawie i za zgodą
Rueff F i wsp. [36])

Większa skuteczność VIT u młodszych i rosnące z wiekiem ogólne ryzyko anafilaksji coraz częściej jest wiązane
ze stężeniem tryptazy w surowicy. W kolejnych badaniach
obserwowano dodatnią korelację narastania stężenia
tryptazy (średnio 1,3% rocznie) wraz z wiekiem chorego
[13,33,62,63].
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Poza mastocytozą narastanie zawartości tryptazy w surowicy może występować w astmie, przewlekłej pokrzywce, wyprysku pieniążkowatym, ostrej białaczce szpikowej,
różnych zespołach mielodysplastycznych, zespołach
związanych z mutacją FlP1L1-PDGFRA (np. zespół hypereozynofilowy), schyłkowej niewydolności nerek, chorobach
pasożytniczych (np. onchocerkozie) oraz chorobach układu krążenia [13,62].
Choroby układu sercowo-naczyniowego są związane ze
zwiększonym odsetkiem zgonów w przebiegu anafilaksji,
jednak ciągle trudno ustalić, czy jest to związane z wiekiem chorych, lekami stosowanymi w terapii tych schorzeń
(iACE, B-blokery), czy bezpośrednio z zaawansowaniem
choroby układu krążenia [36,41,43]. Wydaje się jednak, że
ogólne ryzyko zgonu tych chorych jest większe bez VIT niż
podczas VIT, niezależnie od przyjmowania B-blokerów [12].
Ostatnie badania wykazują korzyść z odstawienia bądź
zamiany iACE (jako silnego, niezależnego czynnika ryzyka
anafilaksji) na inny lek [36].
U chorych leczonych z powodu alergii na jady owadów
wykazano częstsze występowanie polimorfizmu MM 235
genu angiotensynogenu, związane z mniejszym stężeniem
białek układu renina-angiotensyna [67]. Wykazano również niższe stężenia białek tego układu u chorych, którzy
nie osiągnęli tolerancji alergenu w wyniku VIT [66].
W publikowanych dotychczas danych wykazywano
sprzeczne informacje wiążące ryzyko anafilaksji z płcią
[36,37,42], nie stwierdzono także zależności pomiędzy
płcią chorego a skutecznością immunoterapii.

Częstotliwość ekspozycji
W przytaczanych już badaniach nad długoterminowymi
efektami VIT wykazano zwiększenie ryzyka kolejnej reakcji
systemowej po każdym kolejnym użądleniu od zakończenia VIT (ryzyko nasilało się wraz z intensyfikacją użądleń
w czasie) [6,8,9,19,58]. W związku z tym u chorych,
u których ryzyko kolejnych użądleń jest bardzo duże
(np. u pszczelarzy, pracowników cukierni) rozważa się,
indywidualnie dla każdego chorego, kontynuację immunoterapii do czasu usunięcia czynników zwiększających
ryzyko użądleń [12].
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nych dla chorych z dobrym efektem immunoterapii. Obecnie trwają obserwacje zmierzające do walidacji wartości
predykcyjnej zaproponowanego modelu [48].
Od początku prowadzenia badań nad VIT szukano
czynnika pozwalającego lepiej przewidzieć jej skuteczność
niż próby prowokacyjne. Z badań długoterminowych wynika, iż jedynie negatywizacja testów skórnych osiągana
u nie więcej niż jednej trzeciej chorych po zakończeniu VIT
i spadek stężenia tryptazy mogą wiązać się z długotrwałą
ochroną chorego [6-9,13,15]. Ani stężenie sIgE, ani sIgG4
nie pozwalają natomiast bezpośrednio przewidzieć ryzyka
ponownej reakcji.
Niedawne wprowadzenie BAT do diagnostyki alergii
na jad owadów wydaje się dodatkowo dawać nadzieję
na uzyskanie prostego badania pozwalającego przewidzieć zarówno ryzyko działań niepożądanych VIT [52], jak
i skuteczność terapii [53,54]. Jednak nie wszyscy badacze
potwierdzają te dane [55,56]. Problemem w wykorzystaniu
BAT wydaje się być przede wszystkim duża różnorodność w
technice wykonywania testu. Trwające nadal prace EuroBAT
(grupy działającej przy EAACI) zmierzają do standaryzacji
i ostatecznego określenia klinicznej wartości BAT, m. in.
w rozpoznawaniu alergii na jad owadów błonkoskrzydlych,
przewidywaniu ciężkości anafilaksji czy monitorowaniu
skuteczności i działań niepożądanych VIT [57].
Czynnikiem pośrednio określającym rosnący z wiekiem poziom aktywacji mastocytów w organizmie jest
całkowite stężenie IgE [63]. Wykazano, że stężenie >250
kUa/l wiąże się z obniżeniem ryzyka anafilaksji, natomiast
stężenie <50 kUa/l – istotnie je zwiększa. Uważa się, że
niskie stężenie IgE w surowicy może być wynikiem wiązania swoistych immunoglobulin tego typu na powierzchni
komórek efektorowych, a wyrazem tego, poza badaniami
określającymi bezpośrednio stan aktywacji mastocytów
czy bazofili (np. tryptaza, BAT), może być odniesienie sIgE
do całkowitego IgE. Wynik >4% wiąże się z wysokim ryzykiem anafilaksji [64].
Z kolei w 2005 roku Konno opisał swoje badania nad
osteopontyną jako potencjalnym biomerkerem skuteczności immunoterapii. Dotąd nie opublikowano jednak doniesień weryfikujących pierwotne obserwacje [60].

Czynniki predykcyjne

Podsumowanie

W 2010 roku opublikowano wyniki współpracy
ośrodków w Gdańsku (Polska) i Groningen (Holandia).
46 chorych leczonych VIT podzielono na trzy grupy:
(1) chorych, u których uzyskano długotrwałą ochronę po
VIT, (2) chorych, u których VIT okazała się nieskuteczna,
(3) chorych pozostających w trakcie fazy podtrzymującej
VIT. U wszystkich poddanych badaniu zbadano ekspresję
48 071 genów. Następnie za pomocą modelu predykcyjnego Bayesa wyodrębniono 18 genów charakterystycz-

Skuteczność immunoterapii w alergii na jad owadów
błonkoskrzydłych jest udowodniona i niesie ze sobą
długotrwałą ochronę przy zachowaniu bezpieczeństwa
leczenia. Czynniki ryzyka ponownych reakcji anafilaktycznych nie zostały dotychczas jednoznacznie określone. Brakuje także badań dotyczących dawek i czasu trwania VIT
u poszczególnych chorych. Szczególne nadzieje wiąże się
z badaniem molekularnych czynników predykcyjnych skuteczności leczenia.
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