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Reakcje anafilaktyczne w trakcie wykonywania
diagnostycznych testów skórnych z jadami owadów
b³onkoskrzyd³ych
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Katedra i Zak³ad Immunologii Klinicznej,
Orodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii Akademii Medycznej w £odzi, ul. Mazowiecka 11, 92-215 £ód
Diagnostyka alergii na jad owadów b³onkoskrzyd³ych obejmuje wykonywanie testów skórnych u uczulonych chorych
kwalifikowanych do immunoterapii. Autorzy przedstawiaj¹ 5 przypadków reakcji ogólnych (anafilaktycznych), które wyst¹pi³y
w trakcie wykonywania diagnostycznych testów z jadami pszczó³ i os. U 3 pacjentów reakcje wyst¹pi³y podczas testów
wykonywanych metod¹ nak³ucia naskórka (prick test), a u 2 w czasie wykonywania testów ródskórnych. We wszystkich przypadkach
podanie adrenaliny podskórnie, infuzja p³ynów i kortykosteroidy podane do¿ylnie umo¿liwi³y opanowanie objawów wstrz¹su.
Autorzy podkrelaj¹, ¿e rutynowa diagnostyka alergologiczna wi¹¿e siê z relatywnie wysokim ryzykiem wystêpowania
reakcji anafilaktycznych i wymaga nale¿ytego zabezpieczenia.

Alergia na jad owadów b³onkoskrzyd³ych takich jak
pszczo³y czy osy stanowi istotny problem kliniczny
w praktyce alergologicznej. Ocenia siê, ¿e uogólnione
reakcje alergiczne wystêpuj¹ u 1-5% pacjentów,a swoiste
przeciwcia³a stwierdza siê u 15-30% populacji ogólnej [1].
W przypadku reakcji uogólnionych postêpowaniem
z wyboru jest swoista immunoterapia jadami pozwalaj¹ca
na zapobie¿enie wystêpowaniu reakcji w czasie kolejnych
u¿¹dleñ [2,3,4]. Kwalifikacja pacjentów do immunoterapii
wymaga jednak przeprowadzenia wnikliwej diagnostyki.
W ramach badañ które rutynowo wykonuje siê u tych
chorych mieszcz¹ siê: wywiad maj¹cy na celu okrelenie
rodzaju i stopnia ciê¿koci objawów po u¿¹dleniu,
oznaczenie swoistych IgE przeciwko jadom w surowicy oraz
testy skórne z jadami. Wszystkie elementy tej diagnostyki
s¹ wa¿ne i ¿aden z nich pojedynczo nie wystarcza zazwyczaj
do podjêcia decyzji o rozpoczêciu u chorego immunoterapii
(z wyj¹tkiem bardzo ciê¿kich reakcji ogólnych ocenianych
jako III i IV stopieñ wg klasyfikacji Mullera [1]).
Testy skórne z jadami osy i pszczo³y, podobnie jak
inne procedury diagnostyczno - lecznicze w alergologii, mog¹
powodowaæ powa¿ne objawy uboczne i w zwi¹zku z tym
powinny byæ wykonywane w warunkach pozwalaj¹cych na
udzielenie pomocy w przypadku wstrz¹su anafilaktycznego
[5-12]. Na codzieñ jednak czêsto zapomina siê o ryzyku
zwi¹zanym z takimi procedurami. Nasze doniesienie zawiera
opisy 5 pacjentów, u których wyst¹pi³y reakcje anafilaktyczne
w trakcie testów - u 2 chorych by³y to testy ródskórne,
u 3 pozosta³ych testy punktowe. Przedstawiamy te przypadki
maj¹c na celu zwrócenie uwagi na ryzyko zwi¹zane
z wykonywaniem testów skórnych.

Metodyka wykonywania testów skórnych
W Orodku Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii
Katedry Immunologii Akademii Medycznej w £odzi
diagnostyka i terapia chorych uczulonych na jady owadów
b³onkoskrzyd³ych prowadzona jest od 1994 roku. W tym
czasie w naszym Orodku wykonano testy u oko³o 70 chorych,
czêæ z nich kwalifikuj¹c do immunoterapii. Chorzy
diagnozowani s¹ i ewentualnie kwalifikowani do immunoterapii zgodnie z zasadami przyjêtymi przez EAACI
(EuropejskaAkademiaAlergologii i Immunologii Klinicznej).
Do testów ródskórnych stosowane s¹ wyci¹gi
alergenów jadów os i pszczó³ (Pharmalgen)
przygotowywane w dniu badania metod¹ kolejnych
rozcieñczeñ, a testy wykonywane s¹ zawsze przez jedn¹
pielêgniarkê. Pacjenci w dniu badania jak i wczeniej nie
bior¹ ¿adnych leków, które mog³yby mieæ wp³yw na wynik
testów. Zawsze przed wykonaniem testów s¹ oni badani
przez lekarza. W dwóch opisanych przypadkach (2 i 5) testy
punktowe wykonywane by³y gotowym preparatem (ALK)
ze stê¿eniami jadów 10 µg/ml oraz 100 µg/ml. W trzech
pozosta³ych (pacjenci 1, 3 i 4) jady przygotowywano metod¹
kolejnych rozcieñczeñ preparatu Pharmalgen w nastêpuj¹cych
stê¿eniach: 0,01 µg/ml; 0,1 µg/ml; 1 µg/ml; 10 µg/ml oraz
100 µg/ml nak³adanych na skórê przedramienia po stronie
wewnêtrznej w odstêpach 15 minutowych. Do nak³ucia
u¿ywano lancety firmy Allergopharma. Za wynik dodatni
przyjmowano b¹bel o rednicy co najmniej 3 mm
z rumieniem. Jady osy i pszczo³y testowane by³y równolegle.
Po wykonaniu testów punktowych rozpoczynano testy
ródskórne:0,05 ml wyci¹gu wstrzykiwano co 20 minut
ig³ami 0,4/19 na drugim przedramieniu, równie¿ po jego
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wewnêtrznej stronie w nastêpuj¹cych stê¿eniach: 0,00001
µg/ml;0,0001 µg/ml; 0,001 µg/ml; 0,01 µg/ml; 0,1 µg/ml;
1,0 µg/ml. Za dodatni przyjmowano b¹bel o rednicy co
najmniej 5 mm z rumieniem.Testy dokumentowano
w ka¿dym przypadku na tamie samoprzylepnej (typu
scotch) po uprzednim obrysowaniu pisakiem.
Opisy przypadków
Przypadek 1.
Pacjentka M.J. lat 29, z zawodu kasjerka,
skierowana do naszego Orodka po epizodzie ciê¿kiego
wstrz¹su anafilaktycznego wywo³anego u¿¹dleniem
w 1994 roku przez nieznanego owada (prawdopodobnie
osê) w rodkowy palec lewej rêki.W ci¹gu 1-2 minut chora
poczu³a mrowienie i uczucie ucisku w gardle,pojawi³y siê
zmiany skórne w postaci plamistej wysypki oraz bóle
brzucha i po chwili pe³na utrata przytomnoci z oddaniem
stolca i moczu. Pomocy udzielono w najbli¿szym
szpitalu,gdzie pacjentka spêdzi³a oko³o 7 dni z powodu
z³ego samopoczucia i utrzymuj¹cych siê niewielkich
obrzêków drobnych stawów r¹k i wokó³ kostek. Do
Orodka zg³osi³a siê w celu potwierdzenia alergii na jady
i ewentualnie podjêcia odczulania. Oznaczone wczeniej
IgE przeciw jadom wynosi³o: 0,96AU/ml (II klasa)-osa
i 0,46 AU/ml (I klasa)-pszczo³a. Testy punktowe
z alergenami wziewnymi by³y ujemne. Wyniki badañ
podstawowych w normie. Istotnym faktem z wywiadu
dotycz¹cego uczuleñ na inne substancje by³ wstrz¹s
anafilaktyczny po pierwszym szczepieniu Di Te Per
w 1 roku ¿ycia. Potem chora nigdy nie by³a ju¿ szczepiona.
Ojciec pacjentki ma du¿e miejscowe odczyny po u¿¹dleniu
os i pszczó³.
W dniu 12.10.1995 r. pacjentka zg³osi³a siê do
poradni w dobrym stanie ogólnym, nie bra³a ¿adnych
leków. By³a pozytywnie nastawiona do czekaj¹cych j¹
badañ. Wykonano testy punktowe stwierdzaj¹c przy
stê¿eniu jadów 100 µg/ml odczyn b¹blowo-rumieniowy
z jadem osy -4/21 mm. Po ródskórnym podaniu drugiego
stê¿enia jadów (0,0001 µg/ml) reakcji skórnej nie by³o
natomiast w ci¹gu 4-5 minut pacjentka zaczê³a skar¿yæ
siê na ból g³owy, nudnoci, narastaj¹ce uczucie ucisku
w klatce piersiowej (bez objawów dusznoci).Wobec
narastania objawów wstrz¹su anafilaktycznego
(zaburzenia kr¹¿enia obwodowego, spadek cinienia
systemowego do 80 mm Hg, utrzymuj¹ce siê bóle g³owy,
nudnoci, wymioty) wdro¿ono nastêpuj¹ce postêpowanie
lecznicze:0,3 mg Adrenaliny podskórnie, 4 mg Betnesolu
do¿ylnie, 2 mg Clemastinu do¿ylnie, kroplówkê z 500 ml
0,9% NaCl. Wobec utrzymuj¹cych siê nadal zaburzeñ
kr¹¿enia obwodowego, bólu g³owy i uczucia ucisku
w klatce piersiowej podano ponownie po oko³o
10 minutach: 0,3 mg Adrenaliny, 4 mg Betnesolu i 2 mg
Clemastinu. W sposób ci¹g³y monitorowano saturacjê
i têtno. Po ust¹pieniu objawów wstrz¹su i ustabilizowaniu
siê stanu ogólnego przeniesiono pacjentkê do OIOM w celu

dalszej obserwacji. Z oddzia³u OIOM pacjentkê bez
objawów wypisano po 24 godzinach.
Przypadek 2.
Pacjentka K.M. 23-letnia studentka u¿¹dlona
w lipcu 1994 w wargê, prawdopodobnie przez osê.
W ci¹gu kilku minut wyst¹pi³ obrzêk warg, twarzy, jêzyka,
pojawi³a siê dusznoæ, zaburzenia wiadomoci bez pe³nej
utraty przytomnoci. Pomocy udzielono w najbli¿szym
szpitalu.
Wiêkszoæ objawów ust¹pi³a w ci¹gu kilku godzin po
podaniu leków, z wyj¹tkiem obrzêku powiek, który
utrzymywa³ siê 3 dni. Wczeniej u¿¹dlona jesieni¹
1993 roku w d³oñ: wyst¹pi³ silny obrzêk w miejscu
u¿¹dlenia i obrzêk rêki a¿ do ³okcia, nie by³o jednak
¿adnych objawów ogólnych.
Od oko³o 3 lat zauwa¿y³a, ¿e po ugryzieniu przez komara
ma du¿e odczyny miejscowe o rednicy od 5 do 10 cm.
W dzieciñstwie leczona 2 razy z powodu zapalenia zatok,
mia³a czêste anginy. Siostra pacjentki choruje na alergiczny
nie¿yt nosa.
W dniu 15.11.1996 roku pacjentka zg³osi³a siê do
naszego Orodka w celu wykonania testów skórnych
z jadami osy i pszczo³y.Wczeniej oznaczono poziomy
swoistych przeciwcia³ IgE w surowicy: osa - 0,26 AU/ml
(klasa I/0) i pszczo³a 0,29 AU/ml (klasa I/0).
Wykonano testy punktowe uzyskuj¹c reakcjê skórn¹ przy
stê¿eniu 100 µg/ml dla osy - 7mm/25 mm i dla pszczo³y 3mm/9mm. Rozpoczêto wykonywanie testów
ródskórnych. Po podaniu jadu w stê¿eniu 0,001 µg/ml
(trzecie stê¿enie) chora zaczê³a skar¿yæ siê na os³abienie,
spoci³a siê, wyst¹pi³o dr¿enie koñczyn. Stwierdzono
chwilowy spadek cinienia skurczowego do 100 mm Hg,
bradykardiê 57/min. Podano pacjentce 0,3 mg Adrenaliny
podskórnie oraz 4 mg Betnesolu i 2 mg Clemastinu
do¿ylnie oraz 0,9% NaCl we wlewie do¿ylnym. Po
10 minutach cinienie tetnicze 110/80 mmHg, têtno 68/min,
saturacja 100% (chora oddycha³a tlenem), podano
dodatkowo 0,2 mg Adrenaliny podskórnie oraz 4 mg
Betnesolu ze wzglêdu na utrzymuj¹ce siê dr¿enie
miêniowe, niepokój i zaburzenia kr¹¿enia obwodowego.
W Ekg nie stwierdzono zmian: zaburzeñ rytmu ani cech
niedokrwienia miênia sercowego. Po wyrównaniu stanu
ogólnego przekazano pacjentkê do OIOM, sk¹d zosta³a
wypisana na w³asn¹ probê po kilku godzinach, nie
wymaga³a ju¿ podawania leków i czu³a siê dobrze.
Przypadek 3.
Pacjent Z.M. lat 64, z zawodu lekarz. W 1994 r.
w ci¹gu kilkunastu minut po u¿¹dleniu przez osê
rozwinê³a siê uogólniona pokrzywka z intensywnym
wi¹dem ca³ego cia³a oraz gwa³townie narastaj¹cym
obrzêkiem twarzy, wewnêtrznych czêci ud oraz d³oni,
bez dusznoci. Od lekarza w szpitalu chory otrzyma³
Fenicort oraz Fenazolinê, innych leków nie pamiêta.
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Objawy szybko ustêpowa³y. Po powrocie do domu (po
oko³o 1 godzinie od u¿¹dlenia) chory mia³ krótkotrwa³y
epizod utraty przytomnoci z jednoczesnym oddaniem
lunego stolca. W przesz³oci by³ ¿¹dlony przez osy
oko³o 10 razy- zawsze tylko z odczynem miejscowym.
W latach 1954-57 mia³ objawy pokrzywki indukowanej
zimnem i wilgoci¹. Nie mia³ ¿adnego uczulenia na leki
ani pokarmy. Nikt w rodzinie nie chorowa³ na choroby
alergiczne. Kilka lat wczeniej przeby³ zapalenie miênia
sercowego po infekcji wirusowej.
Przedmiotowo bez cech niewydolnoci kr¹¿enia. W Ekg:
blok prawej odnogi pêczka Hisa. IgE swoiste przeciw
jadowi osy: 4/29 AU/ml (III klasa). Inne badania
podstawowe w normie.
Pacjent zg³osi³ siê 8.03.1996 do naszego Orodka
celem wykonania testów skórnych. Po podaniu drugiej
dawki jadów w testach punktowych (w stê¿eniu 0,1 µg/ml)
po kilku minutach wyst¹pi³ szybko nasilaj¹cy siê suchy
kaszel, chrypka, uczucie drapania w gardle.
Wobec spadku cinienia têtniczego do 100/80 mmHg oraz
wy¿ej wymienionych objawów choremu podano: 0,3 mg
Adrenaliny podskórnie, 2 mg Clemastinu, 8 mg Betnesolu
oraz 500 ml 0,9% NaCl do¿ylnie. Podawano tlen,
monitorowano ca³y czas têtno, saturacjê i cinienie krwi.
Mimo to pacjent nie czu³ siê lepiej, mia³ uczucie drêtwienia
warg, jêzyka, ciê¿ar w skroniach. Ponownie podano 0,2 mg
Adrenaliny oraz dodatkowo Atropinê z powodu bradykardii
- 54/min. W Ekg poza chwilowym zwolnieniem czynnoci
serca oraz istniej¹cym wczeniej blokiem prawej odnogi
pêczka Hisa nie obserwowano innych odchyleñ. Chory
by³ monitorowany kilka godzin, w czasie których wszystkie
objawy ust¹pi³y. Wypisany do domu z zaleceniem
przyjmowania leków przeciwhistaminowych i steroidów
doustnie. W miejscu injekcji nie obserwowano przez ca³y
czas ¿adnych zmian.
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na py³ki traw, drzew, sierci psa i kota. Ma dziecko w wieku
12 lat, które od 3 roku ¿ycia jest leczone z powodu astmy
oskrzelowej.
W badaniach podstawowych nie stwierdzono odchyleñ.
Tetsy skórne wykaza³y silne dodatnie odczyny na bylicê
oraz kwiaty i niewielki odczyn na trawy/zbo¿a-3/9mm.
Swoiste IgE w surowicy: osa 1,88AU/ml (II klasa),
pszczo³a - nie stwierdzono.
W dniu 21.02.1996 r. chora zg³osi³a siê do Orodka
w celu wykonania testów z jadami pszczoly i osy. Czu³a
siê dobrze, nie bra³a ¿adnych leków. Cinienie têtnicze
125/70 mm Hg.
Po trzeciej dawce jadów w testach punktowych (1 µg/ml)
chora zaczê³a zg³aszaæ uczucie ucisku w gardle, s³aboci,
zawrotów g³owy. Podano pacjentce 2 mg Clemastinu
do¿ylnie oraz 8 mg Betnesolu, a gdy po kilku minutach
wyst¹pi³ spadek cinienia têtniczego do 90/60 mm Hg oraz
nasili³y siê objawy ucisku w klatce piersiowej, dodano
Adrenalinê podskórnie (0,3 mg) oraz 0,9% NaCl we wlewie
do¿ylnym, a tak¿e ponownie: 4 mg Betnesolu i 2 mg
Clemastinu. Stopniowo stan ogólny chorej poprawia³ siê.
Ekg-bez odchyleñ.
Na skórze przedramienia, w miejscu za³o¿enia testów
(podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach) nie
obserwowano odczynu. Po kilku godzinach obserwacji
w Orodku pacjentkê wypisano do domu z zaleceniem
przyjmowania doustnie steroidów i leków przeciwhistaminowych.

Przypadek 5.
Pacjentka O.K., 21 - letnia studentka u¿¹dlona przez
pszczo³ê latem 1994 r. w okolicê kolana. W ci¹gu kilku
minut pojawi³ siê silny miejscowy obrzêk ca³ej koñczyny,
a tak¿e wi¹d i drobna wysypka na ca³ym ciele. Chora
zemdla³a, odzyska³a przytomnoæ sama. Otrzyma³a leki
od lekarza w przychodni, nie pamiêta jakie, nie by³a leczona
Przypadek 4.
w szpitalu. Wczeniej kilkakrotnie ¿¹dlona w dzieciñstwie,
Pacjentka B.C. lat 42, z zawodu nauczycielka. ale bez ¿adnych odczynów. Od oko³o 7 lat ma objawy
U¿¹dlona w 1992 roku na pla¿y przez osê. Po kilku ca³orocznego alergicznego nie¿ytu nosa i spojówek. Nie
minutach mia³a uczucie ucisku w gardle, szybkie bicie by³a do tej pory regularnie leczona, okresowo otrzymywa³a
serca, czu³a siê s³abo, ale nie dosz³o do pe³nej utraty Zaditen - bez efektów.
przytomnoci. Pojawi³a siê te¿ na ca³ym ciele swêdz¹ca Wykonano testy skórne alergenami wziewnymi uzyskuj¹c
wysypka i du¿y odczyn w miejscu u¿¹dlenia. Otrzyma³a dodatnie odczyny z alergenami: D.farinae, D.pteronyssinus,
leki od lekarza pogotowia ratunkowego, objawy ust¹pi³y pierze, trawy/zbo¿a, leszczyna, drzewa, bylica, kwiaty,
w ci¹gu kilkudziesiêciu minut. Przedtem by³a kilkakrotnie sieræ psa, sieræ kota. Poziomy swoistych IgE w surowicy:
¿¹dlona przez pszczo³y.
dla osy 0,84 AU/ml (II klasa), pszczo³y 0,92 Au/ml
W 1988 roku u¿¹dlona w twarz przez kilka pszczó³-mia³a (II klasa).
wtedy ból g³owy, gard³a, uczucie ucisku w klatce
15 listopada 1996 r. chora zg³osi³a siê w celu
piersiowej,obrzêk twarzy oraz swêdz¹c¹ wysypkê na ca³ym wykonania testów z jadami. Czu³a siê dobrze, ¿adnych leków
tu³owiu. Otrzyma³a wtedy szybko pomoc i objawy minê³y. nie bra³a. W badaniu przedmiotowym przed testami nie
le toleruje leki: mia³a bóle brzucha po Pefloksacynie stwierdzono zmian. Po podaniu jadów w testach punktowych,
i reakcjê po podaniu kontrastu z jodem w czasie w stê¿eniu 10 µg/ml (czwarte stê¿enie testowe) w ci¹gu kilku
wykonywanej urografii z powodu kamicy nerek. Od minut chora zaczê³a skar¿yæ siê na szybkie bicie serca, pocenie
dzieciñstwa mia³a katary, których istoty nikt nie docieka³. d³oni, RR 120/80, tetno 90/min., saturacja 98. Podano
W 1987 roku w testach skórnych stwierdzono uczulenie do¿ylnie 4 mg Betnesolu i 2 mg Clemastinu.
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Mimo to po kilkunastu minutach zaobserwowano spadek
cinienia do 90/75 mm Hg. Chora zg³asza³a os³abienie,
zawroty g³owy, dreszcze, uczucie drêtwienia warg.Podano
0,3 mg Adrenaliny podskórnie oraz ponownie 4 mg
Betnesolu i pod³¹czono wlew z 500 ml 0,9% NaCl.
Podawano tlen, monitorowano têtno, saturacjê, cinienie
têtnicze. W Ekg nie by³o zaburzeñ rytmu ani cech
niedokrwienia.
W miejscu za³o¿enia testów nie obserwowano zmian
skórnych. Po kilkunastu minutach wobec utrzymuj¹cego
siê jeszcze os³abienia, niepokoju, dr¿eñ miêniowych,
podano dodatkowo 0,2 mg Adrenaliny i 2 mg Clemastinu.
Chora poczu³a siê lepiej. RR 130/80, têtno 76/min
saturacja 99%. Po ustabilizowaniu siê stanu ogólnego
pacjentkê przekazano do OIOM, gdzie nie wymaga³a ju¿
podawania leków, czu³a siê dobrze i zosta³a wypisana na
w³asn¹ probê po 3 godzinach pobytu na oddziale.
DYSKUSJA
W przedstawionych przez nas przypadkach
anafilaktyczny charakter reakcji wydaje siê nie budziæ
w¹tpliwoci: obok objawów subiektywnych u wszystkich
pacjentów obserwowano spadek cinienia oraz korzystny
wp³yw szybko podjêtego leczenia przeciwwstrz¹sowego.
Dodatkowo u dwóch osób objawy nasili³y siê jeszcze
w kilka lub kilkanacie godzin po testach, ju¿ w trakcie
pobytu na OIOM. Objawy anafilaktyczne wystêpowa³y
zarówno po testach ródskórnych (2 chorych) jak i po
testach wykonywanych metod¹ punktow¹ (prick test), co
wskazuje , ¿e sama metoda nie przes¹dza o bezpieczeñstwie
wykonywania testów. Objawy uboczne wystêpowa³y
z regu³y w ci¹gu kilku minut po ostatnim nak³uciu, choæ
nie mo¿na wykluczyæ, ¿e mog³a to byæ reakcja na stê¿enie
podane kilkanacie minut wczeniej. Interesuj¹cym jest,
¿e reakcje anafilaktyczne nie pozostawa³y w ¿adnym
zwi¹zku z reakcj¹ skórn¹ na podany alergen - w wiêkszoci
przypadków w miejscu wstrzykniêcia nie obserwowano
¿adnej reakcji.
Mo¿liwoæ wyst¹pienia b³êdu technicznego (np.
zamiana ampu³ki, z³e rozcieñczenie) mo¿na wykluczyæ,
gdy¿ w naszym Orodku testuje siê zwykle jednoczenie,
tymi samymi rozcieñczeniami wyci¹gów 3-5 pacjentów.
Podobnie technika wykonywania testów pozostaje
niezmienna, gdy¿ testy wykonywane s¹ zawsze przez t¹
sam¹ przeszkolon¹ osobê. Pozostaje zatem stwierdzenie,
¿e testy skórne u osób uczulonych na jad owadów
b³onkoskrzyd³ych zwi¹zane s¹ z relatywnie wysokim
ryzykiem wyst¹pienia objawów ubocznych.
Choæ nie przeprowadzilimy dok³adnej analizy
porównawczej pacjentów bez reakcji i chorych z reakcjami
anafilaktycznymi w przebiegu wykonywania testów,
zwraca uwagê kilka cech klinicznych, które zdaj¹ siê
wyró¿niaæ tê podgrupê chorych .Wszyscy chorzy mieli
w wywiadzie ciê¿kie reakcje anafilaktyczne z utrat¹
przytomnoci po uk¹szeniu przez owady. Tylko 2 z 5

chorych mia³o w wywiadzie choroby atopowe
potwierdzone dodatnimi testami skórnymi z alergenami
wziewnymi, w tym jedna mia³a dodatni wywiad rodzinny
dotycz¹cy chorób atopowych. Choæ 4 z 5 chorych by³o
kobietami, to taka proporcja wydaje siê odzwierciedlaæ
stosunek p³ci w ca³ej badanej przez nas grupie oko³o
70 chorych uczulonych na jad owadów b³onkoskrzyd³ych.
Poniewa¿ zgodnie z przyjêt¹ procedur¹ wszyscy pacjenci
testowani s¹ zarówno jadem os, jak pszczó³ i oba wyci¹gi
testowane s¹ równolegle nie mo¿emy stwierdziæ, czy który
z alergenów zwi¹zany jest z wiêksz¹ czêstoci¹ reakcji
ubocznych. Jednak¿e z faktu, ¿e 4 z 5 opisanych osób
mia³o w wywiadzie reakcje anafilaktyczne po uk¹szeniu
przez osê oraz z faktu obecnoci u tych osób swoistych
IgE przeciwko jadowi osy (w pierwszej klasie - 1 osoba,
w drugiej klasie 3 osoby i w 3 klasie 1 osoba) przy braku
swoistych IgE przeciw jadowi pszczo³y u dwóch chorych
i obecnoci IgE w klasie I u dwóch i w klasie II u jednego
chorego, mo¿na przypuszczaæ, ¿e uczulenie na jad osy
mo¿e wi¹zaæ siê z wiêkszym ryzykiem wyst¹pienia reakcji
ogólnych. Jest to sytuacja odmienna od reakcji
wystêpuj¹cych w trakcie odczulania, gdy¿ wed³ug
Mullera [1] immunoterapia jadem pszczo³y wi¹¿e siê
z wiêkszym ryzykiem wyst¹pienia reakcji ogólnej. Tak
wiêc wydaje siê, ¿e osoby maj¹ce w wywiadzie reakcje
anafilaktyczne, szczególnie po uk¹szeniu przez osê, mog¹
stanowiæ grupê szczególnego ryzyka wyst¹pienia objawów
w trakcie wykonywania testów skórnych.
Dodaæ nale¿y, ¿e w czasie w którym wyst¹pi³y
opisywane reakcje w naszym Orodku wykonalimy testy
skórne metod¹ nak³ucia naskórka z alergenami wziewnymi
i pokarmowymi u oko³o 1000 pacjentów, w ¿adnym
przypadku nie stwierdzaj¹c reakcji uogólnionej o typie
anafilaksji. Sugeruje to, ¿e zgodnie z podobnymi
obserwacjami z innych badañ prospektywnych, testy
z alergenami owadów b³onkoskrzyd³ych, wykonywane
zarówno metod¹ nak³ucia jak i ródskórnie, mo¿na uwa¿aæ
za zwi¹zane ze szczególnym ryzykiem wyst¹pienia
odczynu anafilaktycznego.
W pimiennictwie dostêpnych jest niewiele
obserwacji dotycz¹cych reakcji anafilaktycznych w trakcie
wykonywania testów skórnych [13,14,15]. W wieloorodkowym badaniu retrospektywnym Lockey i wsp. [13]
obejmuj¹cym 3236 pacjentów, u 45 chorych, tj. 1,4 %
wyst¹pi³y reakcje uogólnione w trakcie wykonywania
testów skórnych, z czego 8 reakcji (0,0025%) okrelono
jako ciê¿kie. Z kolei Muller twierdzi, ¿e w swojej praktyce
ani razu nie spotka³ reakcji anafilaktycznej po testach
skórnych, mimo ponad 1000 testowanych osób [1].
Wiêcej danych z pimiennictwa dotyczy reakcji skórnych
po testach skórnych z alergenami wziewnymi [2,15,16].
Badanie nasze potwierdza, ¿e testy skórne zwi¹zane
s¹ z okrelonym ryzykiem wyst¹pienia objawów
anafilaktycznych mog¹cych zagra¿aæ ¿yciu. Stanowi to
dla wszystkich lekarzy wykonuj¹cych te procedury
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przypomnienie o koniecznoci zachowania wymaganych
i niezbêdnych rodków ostro¿noci. Tak wiêc testy
powinny byæ wykonywane przez dowiadczon¹ osobê, pod
kontrol¹ lekarsk¹ i przy pe³nym zabezpieczeniu
anestezjologicznym - do mo¿liwoci intubacji w³¹cznie.
Opisane przypadki potwierdzaj¹ te¿ oczywist¹
prawdê, ¿e leczenie reakcji anafilaktycznej musi
uwzglêdniaæ podanie adrenaliny - pozwala to na szybk¹
kontrolê objawów i zapobie¿enie rozwojowi sytuacji
zagra¿aj¹cej ¿yciu. O tym, ¿e takie postêpowanie nie jest
rutyn¹ w naszym lecznictwie przekonuj¹ nas wywiady
przeprowadzane z pacjentami uczulonymi na jad owadów
b³onkoskrzyd³ych, oraz dostêpna dokumentacja lekarska
z których wynika, ¿e prawie nigdy interweniuj¹cy lekarze
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Anaphylactic reactions to diagnostic skin testing with hymenoptera venoms
MAREK L.KOWALSKI, MARIA WONIAK
Summary
Five cases of anaphylactic reactions observed during skin testing with hymenoptera venom allergens in
one allergy center are reported. All five patients reported previous anaphylactic reactions to wasp sting,
and 2 of 5 patients had positive skin prick test to inhalant allergens. In 3 patients systemic reactions
occured following skin prick testing and in 2 patients folowing intradermal testing with bee and wasp
venoms. In all cases treatment with subcutaneus adrenaline, intravenous fluid infusion and steroids resulted in prompt recovery.
The authors point out, that even routine diagnostic procedures in allergy office may be associated with a
significant risk for the patients, and require adequate safety measures.

