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Bezpieczeństwo i skuteczność immunoterapii swoistej 
na pyłki traw metodą przyspieszoną (ultra-rush) 

przy użyciu szczepionki Purethal
Safety and efficacy of grass pollen specific immunotherapy 

using ultra-rush protocol and Purethal vaccine
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Streszczenie

Wprowadzenie. Immunoterapia (ITS) swoista przy użyciu metody przy-
spieszonej (ultra-rush) stosowana w leczeniu alergii na jad owadów błon-
koskrzydłych jest przykładem bezpiecznej i efektywnej metody leczenia.

Cel. Przedmiotem pracy była ocena efektywności i bezpieczeństwa lecze-
nia tą metodą alergii na pyłki traw preparatem Purethal.

Materiał i metody. W badaniu wzięła udział 29 osobowa grupa chorych 
z potwierdzoną alergią na pyłek traw i z objawami alergicznego nieżytu 
nosa. Pacjenci byli randomizowani do grupy leczenia metodą przyspie-
szoną lub do konwencjonalnej przedsezonowej ITS. Terapie prowadzono 
przez 3 kolejne lata.

Wyniki. Po 3 latach leczenia u wszystkich leczonych pacjentów obserwo-
wano podobne zmniejszenie objawów nieżytu nosa w sezonie pylenia z 
4,228 ± 0,911 punktów (visual analog scale, VAS) do 1,922±0,223 pkt 
w grupie przyspieszoną ITS i z 4,101±0,733pkt do 2,134±0,223 pkt w 
grupie odczulanych metodą konwencjonalną (p>0,05), a także porów-
nywalne zmniejszenie zużycia leków objawowych. Podobny brak różnicy 
obserwowano w profilu bezpieczeństwa, gdzie zanotowano tylko reak-
cje miejscowe.

Wnioski. ITS metodą przyspieszoną przy użyciu preparatu Purethal jest 
skuteczna i bezpieczna w leczeniu alergii na pyłki traw. Wymaga to jed-
nak dalszego udokumentowania na większych grupach pacjentów.
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Summary

Introduction. Specific immunotherapy (SIT) using ultra-rush protocol in 
the treatment of allergy to hymenoptera venom constitutes a safe and 
effective therapeutic option.

Aim. SIT with Purethal for grass pollen allergens has been evaluated to 
assess its effectiveness and safety.

Materials and methods. The study group consisted of 29 patients with 
symptoms of allergic rhinitis and confirmed allergy to grass pollen. Pa-
tients were randomized to ultra-rush therapy or conventional pre- seaso-
nal SIT. Treatment was carried out during 3 consecutive years.

Results. After three-year treatment, a similar reduction in nasal symp-
toms during the pollen season was observed; according to the visual 
analog scale (VAS), there was a decrease from 4.228±0.911 scores to 
1.922±0.223 in the ultra-rush group and from 4.101±0.733 scores to 
2.134±0.223 in the group desensitized by the conventional method 
(p>0.05). There was also a comparable reduction in reliever drugs use 
during pollen season. No significant differences in safety profile were 
observed – only local reactions were noted in both groups.

Conclusions. Ultra-rush SIT with Purethal is effective and safe in the tre-
atment of grass pollen allergy. However,  further investigations on larger 
groups of patients are required.
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WSTĘP
Immunoterapia swoista (ITS) jest jedną z kluczowych 

metodą leczenia we współczesnej alergologii. Efektywność 
i bezpieczeństwo tego typu terapii są bezsprzeczne [1-3]. 
Nowoczesne preparaty do immunoterapii i uproszczenie 
drogi podawania leku pod postacią terapii doustnej są 
nowymi osiągnięciami, które przekładają się na większą 
powszechność i bezpieczeństwo takiego leczenia. Przyspie-
szone schematy podawania szczepionek, tak jak dzieje się 
to w immunoterapii na jady owadów, budzą zrozumiałe 
zainteresowanie i chęć wykorzystania tych metod do od-
czulania na alergeny inhalacyjne. Jednak brak informacji 
o bezpieczeństwie i skuteczności takiego postępowania 
pozostawia ten problem otwartym.

Celem pracy była próba oceny skuteczności i bezpieczeń-
stwa terapii metodą przyspieszoną (ultra-rush) przy użyciu 
alergoidu Purethal Trawy w porównaniu do przedsezono-
wej metody konwencjonalnego odczulania tym samym 
preparatem u chorych na sezonowy, alergiczny nieżyt nosa 
z potwierdzoną alergią na pyłki traw.

MATERIAŁ I METODY
W badaniu wzięło udział 29 chorych z monowalentną 

alergią na pyłki traw pod postacią alergicznego nieżytu 
nosa i spojówek potwierdzoną dodatnimi skórnymi, testa-
mi punktowymi (HAL Allergy, Holandia) i podwyższonym 
stężeniem alergenowo-swoistej IgE (asIgE) na pyłek traw 
(Poly-Check, Allergy Diagnostics, Polska). Za dodatni wynik 
testów uznano obecność bąbla >3 mmm przy dodatnim 
odczynie na histaminę >5mm. Stężenie as IgE >0,75 
(II klasa wg producenta) uznano za wynik dodatni. Z ba-
dania wykluczono chorych z objawami astmy oskrzelowej 
(w tym sezonowej), z towarzyszącą alergią na pyłki drzew, 
chwastów i grzybów z rodzaju Alternaria i Cladosporium 
oraz z przeciwwskazaniami do immunoterapii swoistej 
[1,2]. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do dwóch grup:

– grupa A: odczulanie konwencjonalnie szczepionką Pu-
rethal Trawy w terapii przedsezonowej (od stycznia do 
kwietnia) wg zaleceń producenta tj. 1 dawka – 0,1 ml, 
2 dawka – 0,2 ml, 3 dawka – 0,4 ml, 4 dawka – 0,5 ml 
w systemie co tygodniowym oraz 5, 6 i 7 dawka po 
0,5 ml w systemie co 14 dni;

– grupa B: odczulanie metodą przyspieszoną w oparciu 
o następujący schemat: 1 dawka – 0,1 ml, 2 dawka – 
0,2 ml, 3 dawka – 0,4 ml, 4, 5, 6 i 7 dawka – 0,5 ml 
w systemie co 15 minut w ciągu 1 godziny i 45 minut 
jednego dnia (marzec lub kwiecień). Terapię prowadzono 
w 3 kolejnych latach (2009-2011).

W grupie A znalazło się 16 pacjentów w tym 9 kobiet 
i 7 mężczyzn w średnim wieku 23,8±4,9 lat a w grupie B 
13 pacjentów w tym 7 kobiet i 6 mężczyzn 24,9±6,9 lat. 
Grupy były jednorodne pod kątem liczebności, wieku 
i płci. Cały kurs leczenia ukończyło w grupie A ukończyło 
14 (87,5%) osób a w grupie B 12 (92,3%). Trzy osoby nie 
ukończyły pełnego czyli trzyletniego kursu odczulania re-
zygnując wcześniej z leczenia z przyczyn pozamedycznych 
(brak czasu, zmiana miejsca zamieszkania).

W trakcie leczenia w okresie kolejnych sezonów pylenia 
traw pacjenci prowadzili dzienniczki monitorowania obja-
wów chorobowych oraz zużycia leków objawowych.

Monitorowanie objawów chorobowych
Codziennie w okresie od maja do lipca w sezonach 2008 

(przed ITS) oraz 2009, 2010 i 2011 pacjenci prowadzili 
obserwację w zakresie objawów nosowych (kichanie, wy-
ciek, świąd, blokada, ściekanie wydzieliny po tylnej ścianie 
gardła), gardłowych, ocznych, oskrzelowych oceniając je 
w 7 stopniowej skali wizualnej (visual analog scale) zgodnie 
z Joint Task Force [4]. Uzyskane w ten sposób wyniki przed-
stawiono w postaci wartości punktowych uśrednionych 
z całego sezonu pylenia (3 miesiące) dla poszczególnych 
objawów.

Monitorowanie leczenia objawowego
W sytuacji objawów pyłkowicy pacjenci używali nastę-

pujące leki: lewocetyryzynę 5mg lub desloratydynę 5mg 
w tabletkach raz dziennie, donosowy glikokortykosteroid 
(fluticasoni propionas), krople do oczu (ebastyna), a także 
w sytuacji dużego nasilenia objawów 4 mg tabletkę me-
tyloprednizolonu. Nie stosowano innych leków przeciw-
alergicznych. Pierwszoplanowym lekiem rozpoczynającą 
terapie były lek donosowy i ewentualnie krople do oczu. Pa-
cjenci zapisywali stosowanie leków w dzienniczkach używa-
jąc skali punktowej (1 punkt: użycie kropli do nosa lub do 
oczu minimum 1x dziennie; 2 punkty: terapia jak wcześniej 
plus 1 tabletka lewocetyryzyny lub desloratydyny minimum 
1 x dziennie, 3 punkty: terapia jak wyżej plus 1 tabletka 
4 mg metyloprednizolonu minimum 1x dziennie).

Analiza statystyczna została wykonana przy użyciu pro-
gramu komputerowego Statistica w wersji 8.2 (SoftPol, 
Polska). Wykorzystano test t-Studenta dla par niepowiąza-
nych do oceny różnic w użyciu leków i w ocenie objawów 
chorobowych oraz test Wilcoxona do pozostałych analiz 
parametrów pomiędzy badanymi grupami. Znamienność 
statystyczną przyjęto dla p<0,05. Badanie zostało zaapro-
bowane przez Komisję Bioetyczną Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. Wszyscy badani podpisali zgo-
dę uświadomioną na udział w badaniu.

WYNIKI
Pełny kurs leczenia metodą konwencjonalną (grupa A) 

ukończyło 14 osób a w grupie ITS przyspieszonej leczonej 
metodą konwencjonalną 12 pacjentów (grupa B). Charak-
terystykę grup przed rozpoczęciem leczenia przedstawiono 
w tabeli I. Po 3 latach leczenia obserwowano porówny-
walną efektywność immunoterapii wyrażoną w redukcji 
objawów klinicznych i zmniejszeniu zużycia leków. W przy-
padku objawów nosowych wg prowadzonej obserwacji 
pacjenta zanotowano ich zmniejszenie z 4,228±0,911pkt 
do 1,922±0,223 pkt w grupie A i z 4,101±0,733 pkt do 
2,134±0,223 pkt w grupie B. Wartości wskaźników punk-
towych za objawy nieżytu nosa w trakcie całego leczenia 
przedstawiono w tabeli II. Różnice te były istotne statystycz-
nie przy porównaniu objawów przed i po immunoterapii 
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Grupa A Grupa B P

wiek (lata) 25,11±5,12 28,11±4,23 0,773

mężczyźni/kobiety 6/8 5/7 0,422

czas trwania choroby 7,4±3,9 8,7±5,4 0,521

średni wynik punktowy objawów nosowych w 
sezonie pylenia rok przed rozpoczęciem leczenia

4,228±0,911 4,101±0,733 0,550

średni wynik punktowy objawów pozanosowych 
w sezonie pylenia rok przed rozpoczęciem 
leczenia

3,211±0,934 3,119±0,509 0,345

średni wynik punktowy zużycia leków w sezonie 
pylenia rok przed rozpoczęciem leczenia

1,232±0,396 1,490±0,245 0,211

stężenie IgE całkowitego 378,99±25,81 402,1±67,98 0,361

stężenie asIgE przeciw tymotce 37,1±11,23 40,12±13,0 0,141

n – sumaryczna liczba wszystkich 
codziennych pomiarów

wynik punktowy objawów nosowych w kolejnych sezonach pylenia jako 
średnia sumy punktów z 3 kluczowych miesięcy (92 dni)

V-VII 2008* V-VII 2009 V-VII 2010 V-VII 2011

Grupa A
n=1288

4,228±0,911 2,970±0,335 2,195±0,756 1,922±0,223

Grupa B
n=1104

4,101±0,733 2,781±0,453 1,994±0,845 2,134±0,223

P NS NS NS NS

ITS – immunoterapia swoista, Grupa A – pacjenci poddani ITS konwencjonalną, Grupa B – pacjenci poddani ITS przyspieszonej, * – sezon 
pylenia przed rozpoczęciem odczulania

n - sumaryczna liczba wszystkich 
codziennych użyć leków objawowych 
w sezonie pylenia

wynik punktowy zużycia leków w kolejnych sezonach pylenia jako średnia 
sumy punktów z 3 kluczowych miesięcy (92 dni)

V-VII 2008* V-VII 2009 V-VII 2010 V-VII 2011

Grupa A
n=987

1,232±0,396 0,804±0,433 0,391±0,074 0,235±0,078

Grupa B
n=878

1,490±0,245 0,986±0,344 0,215±0,097 0,344±0,113

P NS NS NS NS

ITS – immunoterapia swoista, Grupa A – pacjenci poddani ITS konwencjonalną, Grupa B – pacjenci poddani ITS przyspieszonej, * – sezon 
pylenia przed rozpoczęciem odczulania

Tabela I. Charakterystyka grup badanych

Tabela II. Wartości punktowe za objawy nieżytu nosa w kolejnych sezonach pylenia u odczulanych pacjentów

Tabela III. Zużycie leków objawowych w kolejnych sezonach pylenia
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w obydwu grupach (p<0,05) ale nie było istotnych różnic 
pomiędzy grupami. W przypadku objawów pozanosowych 
obserwowano podobną zależność. Zanotowano ich zmniej-
szenie w grupie A i B odpowiednio: z 3,211±0,934 pkt do 
1,872±0,803 pkt oraz z 3,119±0,509 pkt do 1,671±0,712 
pkt (p<0,05).

Leczenie objawowe w trakcie sezonu pylenia
Po 3 latach prowadzonej immunoterapii zanotowano 

istotną statystycznie zmniejszenie zużycia leków w sto-
sunku do sezonu sprzed odczulania w obydwu grupach: 
w grupie A z 1,232±0,396 pkt do 0,235±0,078 pkt 
a w grupie B z 1,490±0,245 pkt do 0,344±0,113 pkt 
(p<0,05). Nie obserwowano istotnych różnic w redukcji 
leków pomiędzy badanymi grupami. Szczegółowe dane 
przedstawiono w tabeli III.

Ocena bezpieczeństwa leczenia
W trakcie całego leczenia nie obserwowano reakcji syste-

mowych reakcji anafilaktycznych u odczulanych pacjentów 
zarówno w grupie A jak i B. W grupie A obserwowano od-
czyny miejscowe w postaci rumienia i/lub nacieku do 5 cm 
u 6 pacjentów najczęściej przy 3 i 4 iniekcji szczepionki w su-
mie podczas 13 (4,4%) wstrzyknięć preparatu na wszystkie 
294 wykonane. Obserwowano również 2 odczyny o śred-
nicy >5 cm (ale poniżej 10 cm) jednorazowe u 2 różnych 
pacjentów w trakcie 5 lub 6 dawki szczepienia. W grupie B 
obserwowano podobną ilość odczynów do 5cm tj. podczas 
14 (5,56%) wstrzyknięć preparatu na 252 wykonane. Od-
czyny te dotyczyły 7 odczulanych pacjentów. Dodatkowo 
w grupie tej obserwowano 3 odczyny miejscowe o śred-
nicy powyżej 5 cm. Nie zanotowano różnic statystycznych 
pomiędzy badanymi grupami w zakresie ilości odczynów 
miejscowych występujących po szczepieniu.

DYSKUSJA
Powszechnie stosowaną i uznaną metodą leczenia jaką 

jest immunoterapia swoista na przestrzeni ostatnich lat 
ulega stałym unowocześnianiu i optymalizacji zarówno 
w przypadku szczepionek jak i dróg podania [1,2,5]. Meto-
da przyspieszona (ultra-rush) jako jedna z metod leczenia 
alergii na jady owadów błonkoskrzydłych jest tego przy-
kładem. Potwierdzono zarówno jej skuteczność jak i duże 
bezpieczeństwo. Mimo to podobnej metody nie stosuje 
się powszechnie w leczeniu innych alergii w tym pyłkowicy 
pomimo pojedynczych doniesień o skutecznych próbach 
z alergenami pułków traw, drzew czy roztoczy [7,8]. Z kolei 

użyty w leczeniu alergoid Purethal posiada dokumentacje 
na stosowanie go w formie terapii zgrupowanej (cluster) 
[9]. Podkreśla się wysoką skuteczność oraz bezpieczeństwo 
tego typu leczenia przy mniejszym obciążeniu czasowym 
dla lekarza i pacjenta. Metoda zgrupowana była również 
wykorzystywana w przypadku innych alergenów i innego 
immunopreparatu [10]. Wykonana praca jest próbą pój-
ścia o krok dalej i użycia preparatu Purethal zawierającego 
alergoid pyłku traw do metody ultra szybkiego podania. 
Uzyskane wyniki potwierdziły przypuszczenia autorów, 
że metodą jednodniowego (kilkugodzinnego) podania 
całej sezonowej dawki kumulacyjnej nie odbiega efektem 
i bezpieczeństwem od leczenia konwencjonalnego. Pomi-
mo braku podwójnie ślepej próby, która jest istotnym ogra-
niczeniem pracy, wydaje się jednak użyteczne porównanie 
tych metod immunoterapii. W dostępnej literaturze, poza 
nielicznymi próbami immunoterapii przyspieszonej meto-
da iniekcji, obserwuje się głównie próby przyspieszonego 
odczulania na alergeny pyłkowe (ultra-rush) metodą im-
munoterapii podjęzykowej. Należy jednak zaznaczyć że we 
wszystkich tych przypadkach zanotowano podobny, duży 
profil bezpieczeństwa oraz dużą skuteczność [7,8,11-15]. 
Obserwowane u większości pacjentów małe odczyny miej-
scowe z tendencja do ich całkowitego braku przy kolejnych 
iniekcjach Purethalu można tłumaczyć zjawiskiem zużycia 
mediatorów reakcji alergicznych podczas pierwszych sko-
masowanych szczepień. Warte podkreślenia jest fakt, nie 
ujęty w wynikach, że wszyscy pacjenci leczeni metodą przy-
spieszoną nie obserwowali żadnych odczynów późnych ani 
innych reakcji ogólnoustrojowych w czasie po zakończonym 
leczeniu. Ponieważ metoda ta jest nowa i na razie słabo 
udokumentowana trudno oczywiście wykluczyć możliwość 
takich reakcji, co z kolei nakłada obowiązek monitorowania 
tego typu pacjentów w warunkach szpitalnych przy moni-
torowaniu funkcji życiowych. W przypadku omawianych 
chorych czas takiej obserwacji wynosił 24 godziny.

Podsumowując, warto podkreślić że metoda przyspie-
szona w odczulaniu na pyłki traw przy użyciu preparatu 
Purethal jest efektywna i bezpieczna a jednocześnie czas le-
czenia skraca się do jednego dnia co jest dużym atutem dla 
pacjentów, których problemem są ograniczenia czasowe. 
Dodatkowo ten rodzaj terapii pozwala przeprowadzenie 
terapii tuż przed sezonem pylenia na przykład u chorych 
którzy z różnych przyczyn nie zgłosili się w odpowiednim 
terminie kalendarzowym do szczepienia metodą konwen-
cjonalną. Pewnym ograniczeniem może być konieczność 
hospitalizacji i 24-godzinnej obserwacji pacjenta.
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