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Test prowokacji - neutralizacji nale¿y do testów
diagnostyczno - leczniczych i polega na ródskórnym,
podskórnym lub doustnym podawaniu alergenu oraz
rejestracji wszelkich odczuæ subiektywnych lub
obiektywnych u badanej osoby. Wyst¹pienie powy¿szych
objawów ma byæ dowodem nadwra¿liwoci. Dalsze
podawanie badanego alergenu w ró¿nych dawkach
wy¿szych lub ni¿szych do momentu ust¹pienia uprzednio
zarejestrowanych odczuæ lub objawów nazwane jest
neutralizacj¹ i traktowane jako metoda leczenia.
Pojêcie testu prowokacji i neutralizacji do
medycyny jako pierwszy wprowadzi³ Rinkel i wsp. [2].
Technika proponowana przez Rinkela i wsp. odnosi siê
do alergenów pokarmowych i obejmuje takie pojêcia jak
reakcja koñcz¹ca testu prowokacji i rozpoczêcie leczenia
zwanego neutralizacj¹. Rinkel by³ przedstawicielem
grupy lekarzy zwanych klinicznymi ekologami, którzy
zajmowali siê rejestracj¹ i obserwacj¹ objawów
ubocznych wystêpuj¹cych po kontakcie z alergenami
pokarmowymi, wziewnymi i zwi¹zkami chemicznymi.
Pierwsza publikacja na temat powy¿szych testów ukaza³a
siê w 1961r. i zosta³a napisana przez Lee [1], bliskiego
wspó³pracownika Rinkela. Dalsze doniesienia
klinicznych ekologów by³y rozszerzeniem klasycznej
techniki Rinkela w modyfikacji Lee i wsp [4,5],
Willoughby [3] oraz innych [6,7].
Opis testu prowokacji i neutralizacji wed³ug
twórców metody
Prowokacjê przeprowadza siê przez ródskórne lub
podskórne, b¹d podjêzykowe podanie oznaczonej dawki
testowanego alergenu (pokarmu, ekstraktu py³ku rolin
lub naskórka zwierz¹t, zwi¹zku chemicznego) i okrelenie
tzw. dawki prowokuj¹cej, czyli takiej iloci antygenu,
która jest zdolna wywo³aæ dolegliwoci i objawy
subiektywne lub obiektywne u danego osobnika. Do nich
zaliczamy: katar, ból g³owy, zaburzenia ¿o³¹dkowojelitowe i oskrzelowo-p³ucne, zmêczenie, ogólne
os³abienie, uderzenia ciep³a, wi¹d, rumieñ skóry,
obrzêk, pokrzywkê, dolegliwoci gard³owe, zapalenie

spojówek, bóle stawowe itp. Wszelkie objawy podawane
przez pacjenta uwa¿ane s¹ za dodatni wynik testu.
Nastêpnie w celach leczniczych stosuje siê ten sam
alergen w ró¿nych rozcieñczeniach wy¿szych lub
ni¿szych do momentu ust¹pienia objawów.
Klasyczna technika testu prowokacji i neutralizacji
zastosowana przez Rinkela i wsp. [2] odnosi siê do
alergenów pokarmowych. W pierwszym etapie badañ
dochodzi do ustalenia dawki prowokuj¹cej wyst¹pienie
w/w objawów subiektywnych lub obiektywnych.
Dokonuje siê tego przez seriê wstrzykniêæ ródskórnych
rozcieñczonych ekstraktów pokarmowych najczêciej
w skórê bocznej powierzchni ramienia powy¿ej ³okcia.
Zazwyczaj pierwsz¹ seriê testów dokonuje siê przez
3
wstrzykniêcie 0.05 cm badanego ekstraktu
pokarmowego w rozcieñczeniu 1:5 w dwóch miejscach
skóry ramienia. Je¿eli po 10 min. od czasu podania
ekstraktu pokarmowego nie obserwuje siê indukcji
objawów ogólnych, to podaje siê ten sam preparat
pokarmowy w rozcieñczeniu wiêkszym w stosunku
1:125. Przy braku reakcji u badanego wskazane jest
powtórzenie testu , który przeprowadzamy po 4 godzinach
z tym samym ekstraktem, w tej samej okolicy skóry,
3
podaj¹c go ródskórnie w iloci 0.05cm w rozcieñczeniu
1:125 w trzech miejscach. Zdaniem autorów tylko
u niewielu pacjentów nadwra¿liwych na dany alergen nie
dochodzi do rozwoju reakcji. Dowodem wykluczenia
nadwra¿liwoci na pokarm jest brak reakcji ogólnych na
3
podanie 0.05cm tego ekstraktu rozcieñczonego w stosunku
1:125 w czterech miejscach skóry ramienia.
W przypadku wyst¹pienia objawów ogólnych po
podaniu dawki prowokuj¹cej nale¿y natychmiast rozpocz¹æ
neutralizacjê reakcji poprzez podawanie s³abszych stê¿eñ
tego samego ekstraktu antygenu. Na podstawie w³asnych
dowiadczeñ autorzy uwa¿aj¹, ¿e nie mo¿na ustaliæ sta³ej
dawki neutralizuj¹cej, lecz u wiêkszoci chorych objawy
ustêpuj¹ przy zastosowaniu rozcieñczeñ 1:2.000.000 lub
wiêkszych. Tak wiêc postêpowanie neutralizacyjne najlepiej
3
rozpocz¹æ przez podanie ródskórne 0.01 cm ekstraktu
pokarmowego w rozcieñczeniu 1:2.000.000 powy¿ej
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miejsca poprzednich wstrzykniêæ antygenu. Je¿eli po
10 min. objawy ogólne nie ustêpuj¹, dawka podana
uwa¿ana jest za nieefektywn¹ i nale¿y choremu wstrzykn¹æ
jej mniejsze rozcieñczenie (1:400.000, 1:78.125, 1:15.625
itd.). Najczêciej takie postêpowanie powoduje ust¹pienie
objawów ogólnych. W przypadku, gdy pierwsza dawka
neutralizuj¹ca (1:2.000.000) powoduje zaostrzenie
objawów w przeci¹gu 4-5min., nale¿y natychmiast podaæ
3
0.01cm wiêkszego rozcieñczenia (1:10.000.000) i zmieniæ
kierunek postêpowania stosuj¹c kolejne, s³absze dawki
ekstraktu pokarmowego (1:10.000.000, 1:50.000.000,
1:250.000.000 itd.).
Od czasu opublikowania klasycznej prowokacji
i neutralizacji na temat tych metod ukaza³o siê wiele
doniesieñ bêd¹cych jedynie tylko rozszerzeniem
klasycznej techniki Rinkela. Lee i wsp. [4] opisuj¹
prowokacyjny test z alergenami wziewnymi, który polega
na ródskórnym podaniu ekstraktu alergenów wziewnych
w iloci wystarczaj¹cej do wywo³ania przede wszystkim
reakcji miejscowej oraz tak¿e s³abo nasilonych objawów
ogólnych. Lee i wsp. [4] wprowadzili pojêcie tzw.
reaktywnego rozcieñczenia antygenu, to znaczy
rozcieñczenia alergenu wziewnego, którego podanie
powoduje powstanie b¹bla o rednicy co najmniej 7mm.
Powstanie takiego odczynu skórnego (7mm b¹bla) mia³o
byæ dowodem na nadwra¿liwoæ na dany alergen.
Postêpowanie w trakcie neutralizacji nie ró¿ni siê
w zarysach od wczeniej przedstawionego opisu
z zastosowaniem ekstraktów pokarmowych.
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Oprócz zwolenników testu prowokacji i neutra-lizacji
istnieje du¿a grupa badaczy oceniaj¹ca krytyczne tê metodê
diagnozowania i leczenia chorób alergicznych. Zdaniem
Crawforda i wsp. [15] omawiany test jest ma³o przydatny
w zwi¹zku z podobnymi wynikami uzyski-wanymi przy
zastosowaniu alergenów pokarmowych i placebo. Wyniki
nie s¹ powtarzalne, a test ma³o czu³y. Jeszcze dobitniej
przedstawi³ swój punkt widzenia Van Metre [9]. Jego
zdaniem zarówno ródskórna, podskórna jak i podjêzykowa
prowokacja i neutralizacja s¹ nieudowodnionymi
procedurami i powinny byæ ograniczone tylko do badañ
eksperymentalnych. Selner i Condemi [12] przeanalizowali
szereg prac dotycz¹cych testu prowokacji i neutralizacji
stwierdzaj¹c, i¿ ¿adne z nich nie zawiera³y podstaw
naukowych, czy te¿ hipotez mog¹cych wyjaniæ uzyskiwane
wyniki. Wed³ug dowiadczenia autorów, reakcjom IgE
niezale¿nym zawsze towarzysz¹ objawy subiektywne.
Jawett i wsp. [13] przedstawili w swojej pracy wyniki badañ
ustalania nadwra¿liwoci na pokarmy w warunkach próby
podwójnie lepej. Badania by³y prowadzone w 7 klinicznych
orodkach przez osoby z 5-letnim dowiadczeniem, które
by³y zwolennikami tych testów. Do badañ zakwalifikowano
pacjentów, u których w warunkach próby otwartej test ten
wypad³ dodatnio. Po przeprowadzonych badaniach Jawett
i wsp. [13] stwierdzili, ¿e test prowokacji jak równie¿
leczenie oparte na neutralizacji objawów, wykazuj¹ brak
podstaw naukowych. Przy podawaniu aktywnych
roztworów ust¹pienie objawów uzyskano u 27 % osób,
a przy stosowaniu placebo w 24% przypadków. Czêstoæ
wystêpowania dodatnich reakcji na podawane ekstrakty ich
Ocena wartoci testu prowokacji i neutralizacji zdaniem wydaje siê byæ spowodowana sugesti¹ lub dzie³em
opracowana na podstawie publikacji
przypadku. Du¿e znaczenie dla oceny testu prowokacji
Rinkel i wsp. [2] oceniaj¹ test prowokacji jako i neutralizacji ma raport Komisji Ekspertów Amerykañskiej
spe³niaj¹cy wymogi pod wzglêdem bezpieczeñstwa. Wed³ug Akademii Alergii, Astmy i Immunologii [14] opracowany
w/w autorów jest to test wartociowy w diagnostyce alergii w 1994 roku: Zosta³o zaproponowanych szereg teorii aby
pokarmowej, a jego dok³adnoæ jest porównywalna z testem wyjaniæ test neutralizacji, ale ¿adna nie ma uzasadnienia
ekspozycji pokarmowej. Autorzy podkrelaj¹ fakt, ¿e ¿aden immunologicznego ani farmakologicznego. Nie
ze znanych testów nie jest w 100% testem wybiórczym przeprowadzono ¿adnych badañ wskazuj¹cych na
i czu³ym. Nale¿y w diagnostyce stosowaæ ró¿ne metody, skutecznoæ proponowanej metody leczenia. Uzyskiwana
które uzupe³niaj¹c siê daj¹ podstawy diagnostyczne. poprawa u pacjentów wierz¹cych w to leczenie mo¿e byæ
Równie¿ Lee i wsp. [4,5] oceniaj¹ wysoko test prowokacji wynikiem sugestii.
z alergenami wziewnymi, szczególnie technikê seryjnych
rozcieñczeñ. Jednak przy jego wykonywaniu z alergenami Podsumowanie
wziewnymi zalecaj¹ ostro¿noæ, gdy¿ mo¿e byæ
W wietle wspó³czesnej wiedzy immunologicznej
niebezpieczny dla chorego. Podobnego zdania s¹ Rea i wsp. pozytywna ocena testu prowokacji i neutralizacji jest
[8], którzy uwa¿aj¹, i¿ fenomen podskórnej neutralizacji trudna. Istnieje pewna grupa zwolenników w Stanach
pokarmowej mo¿e byæ przydatny klinicznie w leczeniu Zjednoczonych, która jednak nie zdo³a³a wypracowaæ
reakcji pokarmowych. King i wsp. [10,11] twierdz¹, ¿e test jednolitego postêpowania i jednolitej techniki
prowokacji ródskórnej alergenami pokarmowymi jest przeprowadzania testów. Poszczególne prace ró¿ni¹ siê
pomocny w diagnostyce nadwra¿liwoci pokarmowej. miêdzy sob¹ doæ istotnie w szczegó³ach technicznych
Dostarcza on du¿o danych dotycz¹cych objawów i jest i w interpretacjach wyników. Opis zastosowanych metod
bardziej wartociowy w porównaniu z doustnym testem jest niejasny, pozbawiony testów kontrolnych oraz grupy
ekspozycji. Z kolei neutralizacja jako metoda leczenia jest kontrolnej. W jednych pracach stosuje siê kilka dawek
efektywnym wariantem leczenia nadwra¿liwoci na prowokuj¹cych, w innych jedn¹. W niektórych pracach
pokarmy, daj¹cym efekt w 75%, a nawet w wiêkszym ocenia siê tylko objawy ogólne, a w innych odczyn skórny
odsetku przypadków gdy do³¹czy siê odpowiedni¹ dietê.
z objawami ogólnymi. ¯adna z tych prac nie zawiera
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okrelonych sposobów oceny objawów naukowo
zaakceptowanych. G³ównym mankamentem testu
prowokacji i neutralizacji jest brak teoretycznych podstaw
naukowych. Istniej¹ co prawda ró¿ne próby
naukowego wyt³umaczenia zachodz¹cych zjawisk,
jednak ich naukowe podstawy bardziej odpowiadaj¹ ich
twórcom, ni¿ immunologii czy te¿ farmakologii. Ostatnie
badania prowadzone przez Jewetta i wsp. [13] oraz
Crawforda i wsp. [15] przy zastosowaniu dobrze
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Test prowokacji i neutralizacji zosta³ oparty na obserwacjach, i¿ zastosowanie dawki alergenu nieco mniejszej lub wiêkszej od
dawki prowokuj¹cej wyst¹pienie objawów skórnych wzglêdnie ogólnych, spowoduje ust¹pienie sprowokowanych objawów. Prowokacjê
przeprowadza siê przez ródskórne lub podskórne, b¹d podjêzykowe podanie dawki testowej antygenu. Do przeprowadzenia testów
u¿ywa siê zwykle ekstraktów okrelonych alergenów, najczêciej pokarmowych i wziewnych w odpowiednich rozcieñczeniach.
W trakcie prowokacji lekarz i pacjent rejestruj¹ wszelkie objawy skórne i ogólne po up³ywie 10-20 min. od czasu podania alergenu.
Nastêpnie stosuje siê ten sam ekstrakt alergenu w ró¿nych dawkach ( wy¿szych i ni¿szych) do momentu ust¹pienia objawów.
Postêpowanie to zosta³o nazwane neutralizacj¹.
Teoretyczne podstawy omawianych testów nie s¹ wyjanione i z punktu widzenia immunologicznego nie stwierdzono, jakie
mechanizmy bior¹ w nich udzia³. Wystêpowanie dodatnich reakcji na podawane ekstrakty wydaje siê byæ spowodowane sugesti¹
lub dzie³em przypadku. Test prowokacji i neutralizacji zakwalifikowano do grupy testów niew³aciwych i niepolecanych.

Evaluation of the provocation and neutralization test
edited by WOJCIECH SILNY

Summary
The provocation and neutralization test has been based on clinical observations. It has been reported that administration of allergens
in slightly lower or higher doses than doses causing systemic or skin symptoms may neutralize them. The provocation procedure
consists of intradermal, subdermal or sublingual applications of the allergens test dose and extracts of alimentary and inhalant
allergens in appropriate solutions are used for testing. All possible systemic and skin symptoms are being registered by the patients
and physician 10-20 minutes after the provocation. Later on, in the neutralization phase the same extracts of allergens in various doses
(lower or higher) are administered until the provoked symptoms disappear.
Theoretical basis of the tests and possible participation of immunological mechanisms are unclear and practically unknown. Positive
reactions after administration of allergen extracts seem to be partly due to personal suggestion or coincidence. The provocation and
neutralization test has been classified to the unreliable and unrecommended group of tests.

