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Immunoterapia alergenami polega na podawaniu choremu na chorobê alergiczn¹ wzrastaj¹cych dawek szczepionki alergenowej,
a¿ do osi¹gniêcia dawki, która efektywnie zmniejsza nasilenie objawów zwi¹zanych z ekspozycj¹ na alergen.
Kontrolowane badania wykaza³y, ¿e immunoterapia jest efektywnym sposobem postêpowania w py³kowicy, alergicznym nie¿ycie
nosa, astmie atopowej i uczuleniu na jad owadów b³onkoskrzyd³ych.
Postêpowanie w chorobach alergicznych polega na unikaniu ekspozycji na alergen, leczeniu farmakologicznym, immunoterapii
oraz edukacji pacjenta. Immunoterapia winna byæ stosowana w skojarzeniu z pozosta³ymi formami leczenia; jej celem jest zniesienie
wystêpowania u pacjenta objawów zwi¹zanych z ekspozycj¹ na alergen.
Immunoterapia alergenowa jest wskazana u chorych, którzy posiadaj¹ swoiste przeciwcia³a IgE przeciwko klinicznie istotnym
alergenom. Decyzja o rozpoczêciu immunoterapii powinna byæ podejmowana po rozwa¿eniu potencjalnej skutecznoci leczenia
farmakologicznego, dawek i rodzaju stosowanych leków, których u¿ycie jest konieczne do kontrolowania objawów oraz mo¿liwoci
skutecznego unikania nara¿enia na alergen.
Odpowied w immunoterapii jest swoista dla zastosowanych alergenów. Mieszanki alergenowe zawieraj¹ce alergeny, na które
pacjent nie jest uczulony, nie powinny byæ stosowane.
Lekarze powinni znaæ miejscow¹ i regionaln¹ aerobiologiê i ekspozycjê pacjenta na czynniki rodowiskowe w miejscu pracy
i w domu. Szczepionki stosowane w immunoterapii swoistej powinny byæ przepisywane wy³¹cznie przez lekarza posiadaj¹cego
dowiadczenie w dziedzinie alergologii (alergologii/immunologii klinicznej).
Jakoæ szczepionek alergenowych ma podstawowe znaczenie zarówno dla rozpoznania, jak i leczenia. Tam, gdzie tylko jest to
mo¿liwe powinny byæ stosowane szczepionki standaryzowane, o znanej sile i dacie wa¿noci.
Zastosowanie dobrze scharakteryzowanych i wystandaryzowanych szczepionek umo¿liwi³o okrelenie dawki podtrzymuj¹cej na
poziomie 5-20 mg alergenu na jedn¹ iniekcjê dla wielu alergenów pierwotnych. Skutecznoæ terapeutyczna koreluje z powy¿szymi
dawkami.
Najwiêksze ryzyko immunoterapii swoistej stanowi anafilaksja. Dlatego te¿ immunoterapia powinna byæ stosowana przez (lub
w obecnoci) lekarza, który odby³ odpowiednie przeszkolenie, potrafi rozpoznaæ wczesne objawy wstrz¹su anafilaktycznego
i w³¹czyæ odpowiednie postêpowanie.
Optymalny czas trwania immunoterapii swoistej jest nadal nieznany. Wiêkszoæ lekarzy zaleca 3 do 5 lat immunoterapii u pacjentów,
u których stwierdza siê poprawê. Niemniej jednak decyzja o przerwaniu immunoterapii powinna byæ podejmowana indywidualnie.
Szereg badañ sugeruje, ¿e immunoterapia jadami owadów b³onkoskrzyd³ych mo¿e byæ przerwana u wiêkszoci pacjentów po
3-5 latach leczenia. Jednak decyzja ta powinna mieæ charakter indywidualny.
S³owa kluczowe: immunoterapia swoista, szczepionki terapeutyczne
* Opublikowano w Allergy 1998; 53 (44 supl.): 1-42 i przedrukowano za pozwoleniem i dziêki uprzejmoci Munksgaard International Publishers
* Reprinted from Allergy 1998; 53 (44 suppl):1-42 with kind permission of Munksgaard International Publishers
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5. Bezpieczeñstwo immunoterapii
5.1. Wstêp
Podczas immunoterapii mo¿e pojawiæ siê szereg
objawów niepo¿¹danych, zarówno miejscowych jak
i ogólnych.
Dzia³ania niepo¿¹dane miejscowe dotycz¹ miejsca
wykonania iniekcji. Dzieli siê je na te, które pojawiaj¹ siê
w ci¹gu 20-30 minut po wstrzykniêciu oraz póniej ni¿ po
30 minutach od chwili jego wykonania. Zwykle s¹
odczuwane przez pacjenta jako dyskomfort. Jeli
wystêpuj¹, wymagaj¹ zazwyczaj zmniejszenia dawki
szczepionki.
Guzki podskórne w miejscu wstrzykniêcia wystêpuj¹ najczêciej podczas stosowania szczepionek adsorbowanych na zwi¹zkach glinu [261]. Mog¹ istnieæ przez
d³u¿szy czas, zwykle jednak znikaj¹ bez ladu i nie wymagaj¹ modyfikacji stosowanej dawki. U pacjentów, u których guzki te maj¹ charakter przetrwa³y powinno stosowaæ siê szczepionki nie zawieraj¹ce zwi¹zków glinu [262].
Dzia³ania niepo¿¹dane ogólnoustrojowe charakteryzuj¹ siê wystêpowaniem objawów ogólnych lub dolegliwoci ze strony narz¹dów odleg³ych od miejsca wstrzykniêcia. Objawy takie pojawiaj¹ siê najczêciej w ci¹gu
kilku minut po podaniu szczepionki (rzadko póniej ni¿ po
30 minutach). EAACI w swoim stanowisku na temat immunoterapii [4] zaproponowa³a klasyfikacjê dzia³añ niepo¿¹danych ogólnoustrojowych (tab. IX). Pojawienie siê
tego rodzaju objawów niepo¿¹danych wymaga zmiany
standardowego schematu immunoterapii.
Prospektywne badania nie wykaza³y zwi¹zku
immunoterapii z pojawieniem siê chorób immunologicznych, mimo opublikowania kilku kazuistycznych
doniesieñ na ten temat [263,264].
Tabela IX. Stopniowanie reakcji ogólnoustrojowej
(wg Mallinga i Weeke [4])
1. Reakcje nieswoiste
Objawy prawdopodobnie pojawiaj¹ce siê w mechanizmie
niezale¿nym od IgE-: np. dyskomfort, ból g³owy, bóle
stawów itp.
2. Reakcje ogólnoustrojowe ³agodne
£agodna astma i/lub nie¿yt nosa (PEFR powy¿ej 80%
wartoci nale¿nej lub najwy¿szej zanotowanej u pacjenta)
ustêpuj¹ce po leczeniu antyhistaminikami lub β2-agonistami
3. Reakcje ogólnoustrojowe nie zagra¿aj¹ce ¿yciu
Pokrzywka, obrzêk naczyniowo-ruchowy lub ciê¿ka astma
(PEFR poni¿ej 60% wartoci nale¿nej lub najwy¿szej
zanotowanej u pacjenta) ustêpuj¹ce po odpowiednim
leczeniu
4. Wstrz¹s anafilaktyczny
Szybko pojawiaj¹ce siê objawy w postaci wi¹du,
rumienia, przekrwienia, skurczu oskrzeli etc. wymagaj¹ce
intensywnej terapii

85

5.2. Czynniki ryzyka reakcji niepo¿¹danych
ogólnoustrojowych nie zakoñczonych mierci¹
Wed³ug danych opublikowanych w 38 pracach [265]
tego typu powik³ania pojawiaj¹ siê w ci¹gu 15-20 minut
od momentu podania szczepionki, bez wzglêdu na
stosowany schemat immunoterapii. Wiêkszoæ takich
reakcji jest ³agodna i daje siê opanowaæ przy u¿yciu
typowych sposobów postêpowania. W dwóch sporód 38
cytowanych prac czas pojawienia siê reakcji korelowa³
z jej ciê¿koci¹. Niektóre reakcje ogólnoustrojowe
rozpoczyna³y siê po 30-60 minutach od momentu podania
szczepionki [266].
Astma oskrzelowa wydaje siê byæ istotnym
czynnikiem ryzyka uk³adowych powik³añ immunoterapii
[267,268]. le leczona astma i FEV1 poni¿ej 70% wartoci
nale¿nej s¹ czynnikami ryzyka wyst¹pienia reakcji
oskrzelowej [145,269]. Pacjenci choruj¹cy na astmê
zazwyczaj maj¹ ciê¿sze reakcje oskrzelowe ni¿ nie
choruj¹cy na astmê [270]. W jednej z prac [265] na
przeanalizowanych 2989 przypadków ogólnoustrojowych
powik³añ immunoterapii, wiêkszoæ z nich nie by³a
poprzedzona pojawieniem siê du¿ych reakcji miejscowych.
Leki przyjmowane przez pacjenta mog¹ chroniæ go
lub prowokowaæ wyst¹pienie dzia³añ niepo¿¹danych
w toku immunoterapii. β-blokery s¹ znan¹ powszechnie
grup¹ leków nasilaj¹cych reakcje ogólnoustrojowe
i zaburzaj¹cych immunoterapiê. Dwa niezale¿ne raporty
wykaza³y, ¿e stosowanie, przed podaniem szczepionki
,premedykacji polegaj¹cej na podaniu metylprednizonu,
ketotifenu i preparatu d³ugo dzia³aj¹cej teofiliny zmniejsza
czêstoæ wystêpowania reakcji ogólnych [268,271].
Równie¿ inne prace wskazuj¹ na korzyci p³yn¹ce
z zastosowania premedykacji [272]. Wykazano równie¿,
¿e H1-blokery zmniejszaj¹ czêstoæ wystêpowania dzia³añ
niepo¿¹danych immunoterapii [273-275].
Zastosowanie wysokich dawek, silnych, standaryzowanych szczepionek zawieraj¹cych alergeny wziewne
[5,228,268,271,276,277] oraz immunoterapii typu rush
jadami [5,49,160, 278-282] lub alergenami wziewnymi
[283] mo¿e byæ zwi¹zane ze wzrostem czêstoci reakcji
ogólnoustrojowych.
Prospektywne badania wykonane przez AAAAI
nad dzia³aniami niepo¿¹danymi immunoterapii jadami objê³o
1410 pacjentów [278]. 92% pacjentów osi¹gnê³o dawkê
podtrzymuj¹c¹. U 12% chorych wyst¹pi³y ogólnoustrojowe
dzia³ania niepo¿¹dane. Czêstoæ wystêpowania wi¹du,
obrzêku naczynio-ruchowego i pokrzywki by³a zbli¿ona
do czêstoci pojawiania siê ³agodnych, umiarkowanych
lub powa¿nych reakcji ogólnoustrojowych. Ciê¿koæ
reakcji ogólnoustrojowych nie wykazywa³a zwi¹zku
z ciê¿koci¹ reakcji po u¿¹dleniu, objawami podczas testów
skórnych, dawk¹ jadu, wynikami testów skórnych, ani
z najni¿szym stê¿eniem jadu daj¹cym dodatni wynik testu
skórnego. Wiêkszoæ reakcji ogólnoustrojowych pojawia³a
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siê pomiêdzy dawkami 1mg i 50mg oraz po uzyskaniu
dawki podtrzymuj¹cej. Jady pszczó³ i owadów rodzaju
Polistes najczêciej powodowa³y reakcje ogólnoustrojowe.
Innymi czynnikami, które mog¹ zwiêkszaæ
prawdopodobieñstwo wyst¹pienia powik³añ ogólnoustrojowych s¹: nieprawid³owa technika wstrzykniêcia lub
b³¹d w dawkowaniu.
5.3. Czynniki ryzyka ogólnoustrojowych dzia³añ
niepo¿¹danych immunoterapii ze skutkiem
miertelnym
W 1986 roku Brytyjski Komitet Bezpieczeñstwa
w Medycynie przedstawi³ 26 przypadków zgonów
zwi¹zanych z immunoterapi¹, które zdarzy³y siê w Wielkiej
Brytanii od 1957 roku; piêæ z nich mia³o miejsce w ci¹gu
poprzedzaj¹cych raport 18 miesiêcy [284]. Wiêkszoæ
przypadków tych zgonów by³o zwi¹zanych z epizodami
zaostrzenia astmy oskrzelowej.
Nastêpny rok przyniós³ analizê AAAAI, prezentuj¹c¹ 46 zgonów, które mia³y miejsce w latach 1945-1984.
W trzydziestu przypadkach dostêpne by³y dane pozwalaj¹ce na analizê przyczyn [285]. Szeæ zgonów zwi¹zanych by³o z wykonanymi testami skórnymi, a pozosta³e
z immunoterapi¹. redni wiek pacjentów wynosi³ 33 lata
(zakres 7-70 lat). Czynnikami ryzyka okaza³y siê astma
u chorych w trakcie zaostrzenia, wysoki stopieñ uczulenia, oraz przyjmowanie przez pacjentów β-blokerów. Piêtnacie sporód 24 zgonów zwi¹zanych by³o z immunoterapi¹ i charakteryzowa³o siê pocz¹tkiem objawów
wystêpuj¹cym w ci¹gu 20 minut od momentu podania
szczepionki. U trzech chorych pocz¹tek objawów mia³
miejsce w ci¹gu 30 minut, u pozosta³ych po 30 minutach.
Póniejsza praca [286] opisywa³a 17 przypadków zgonów zwi¹zanych z immunoterapi¹, które mia³y miejsce
w latach 1985-1989. U 65% pacjentów zgon wyst¹pi³
w okresie zwiêkszania dawki; innymi czynnikami odpowiedzialnymi za wyst¹pienie zgonu by³a nowa fiolka niestandaryzowanej szczepionki, b³¹d w dawce lub nieprawid³owe dawkowanie, brak obserwacji pacjenta po
wstrzykniêciu oraz wykonanie iniekcji w domu. Pocz¹tek
objawów wyst¹pi³ w ci¹gu 20 minut u 11 chorych, pomiêdzy 20 a 30 minutami u jednego pacjenta oraz po czasie
d³u¿szym ni¿ 30 minut u jednego chorego. W obu publikacjach przyczyny mierci by³y zwi¹zane z zaburzeniami
oddychania. Tak wiêc, chorzy z astm¹ oskrzelow¹ poddawani immunoterapii wymagaj¹ specjalnej uwagi. Inne
opisy przypadków [287-289] przynios³y podobne wnioski.
5.4. Czynniki ryzyka powik³añ w immunoterapii
swoistej
W zwi¹zku z powy¿szym istnieje koniecznoæ
zwrócenia szczególnej uwagi na czynniki ryzyka
i konieczne jest podjêcie dzia³añ zmniejszaj¹cych ryzyko
immunoterapii. Opublikowane dotychczas instrukcje

[4,265,285,290] podkrelaj¹ koniecznoæ przeszkolenia
ca³ego personelu w leczeniu reakcji ogólnoustrojowych.
Wskazane jest stosowanie wy³¹cznie standaryzowanych
szczepionek. Znanymi, istotnymi czynnikami ryzyka
wyst¹pienia powik³añ w immunoterapii s¹:
1. b³êdy w dawkowaniu
2. obecnoæ objawowej astmy
3. wysoki stopieñ uczulenia (wybitnie dodatnie testy
skórne lub wysokie stê¿enie IgE-swoistych)
4. stosowanie przez chorego β-blokerów
5. pierwsza iniekcja z nowej fiolki szczepionki
6. iniekcje podczas zaostrzenia objawów.
5.5. rodki bezpieczeñstwa podczas immunoterapii
Odsetek pacjentów, u których wystêpuj¹ reakcje
ogólnoustrojowe zwi¹zane z immunoterapi¹ jest ma³y, ale
wydaje siê wzrastaæ przy stosowaniu przyspieszonych
schematów odczulania oraz przy du¿ych dawkach
u szczególnie wra¿liwych pacjentów.
Podawanie dawki podtrzymuj¹cej szczepionki jest
zwi¹zane z mniejsz¹ liczb¹ dzia³añ niepo¿¹danych ni¿ okres
wzrastaj¹cych dawek lub przyspieszone protoko³y
odczulania.
Wykazano w sposób przekonywuj¹cy, ¿e stosowanie premedykacji przy u¿yciu antyhistaminików zmniejsza czêstoæ niepo¿¹danych objawów ogólnych, niemniej
jednak nie pozwala na skrócenie czasu obserwacji po
szczepieniu. Niektórzy badacze s¹dz¹ równie¿, ¿e taka
premedykacja maskuje wystêpowanie ogólnych objawów
niepo¿¹danych.
Dwudziestominutowy okres obserwacji zalecany
przez AAAAI jest wystarczaj¹cy w immunoterapii konwencjonalnej [291]. EAACI zaleca 30 minutowy okres
obserwacji [4]. Wyd³u¿enie tego okresu jest konieczne
u pacjentów z grupy podwy¿szonego ryzyka i w nastêpuj¹cych sytuacjach:
1. protoko³y przyspieszone (rush)
2. niestabilna astma oskrzelowa; choroba powinna byæ
ustabilizowana przy u¿yciu leków przed ka¿d¹ kolejn¹
dawk¹ szczepionki
3. wysoki stopieñ uczulenia
4. leczenie β-blokerami.
5.6. Zalecane wyposa¿enie gabinetu immunoterapii
Gabinet immunoterapii powinien byæ wyposa¿ony
w nastêpuj¹cy sprzêt i leki [292]:
1. s³uchawki lekarskie oraz aparat do mierzenia cinienia
2. opaski uciskowe, strzykawki, ig³y do iniekcji podskórnych oraz wenflony
3. wodny roztwór adrenaliny 1:1000 [4,292,293]
4. sprzêt do podawania tlenu
5. zestaw do przetaczania p³ynów
6. rurki ustno-gard³owe
7. antyhistaminiki w ampu³kach

Bousquet J. (red.)

Stanowisko wiatowej Organizacji Zdrowia w sprawie immunoterapii alergenami ...

87

8. glikokortykosteroidy w ampu³kach do iniekcji
do¿ylnych
9. lek wazopresyjny.
Umiejêtnoæ zastosowania wymienionych leków
i sprzêtu przez przeszkolony personel powinna umo¿liwiaæ
wystarczaj¹ce postêpowanie wstêpne w wiêkszoci, jeli
nie we wszystkich przypadkach reakcji ogólno-ustrojowych wystêpuj¹cych podczas immunoterapii. Postêpowanie to polega przede wszystkim na rozpoznaniu wczesnych
objawów takich reakcji oraz natychmiastowym podaniu
adrenaliny.
Istnieje kilka zabiegów inwazyjnych stosowanych
(w rzadkich przypadkach) w leczeniu reakcji ogólnoustrojowych:
1. bezporednia laryngoskopia
2. kardiowersja elektryczna
3. tracheotomia
4. dosercowe podawanie leków.
Powy¿sze zabiegi, niezbêdne w rzadkich sytuacjach,
nios¹ ze sob¹, obok oczywistych korzyci, równie¿
okrelone ryzyko dla chorego, jeli nie s¹ stosowane
w odpowiednich warunkach przez wyszkolony personel.
Nie jest zatem uzasadnione wymaganie ich dostêpnoci
w gabinecie immunoterapii [294].

równie¿ byæ lokalny wp³yw na tê czêæ uk³adu immunologicznego, która jest odpowiedzialna za pojawianie siê reakcji alergicznej. Wykazano równie¿, ¿e miejscowe podawanie szczepionek wykazuje dzia³anie ogólnoustrojowe. W rozdziale tym dokonamy przegl¹du prac dotycz¹cych immunoterapii podawanej innymi drogami ni¿ parenteralna. Nale¿¹ do nich:
1. droga doustna; szczepionki w postaci kropli, kapsu³ek, tabletek, przeznaczone do natychmiastowego
po³kniêcia
2. droga podjêzykowo-doustna; szczepionka jest przetrzymywana przez pacjenta przez 1-2 minuty pod jêzykiem, a nastêpnie po³ykana
3. droga podjêzykowa; pacjent utrzymuje szczepionkê
pod jêzykiem przez 1-2 minuty, a nastêpnie wypluwa
4. droga donosowa; szczepionka (w postaci roztworu
wodnego lub proszku) jest podawana donosowo za
pomoc¹ odpowiedniego urz¹dzenia
5. droga dooskrzelowa, roztwór wodny lub proszek podawany jest dooskrzelowo za pomoc¹ odpowiedniego dozownika.
Pierwsze próby miejscowej immunoterapii mia³y
miejsce na pocz¹tku wieku. Miejscowa immunoterapia
by³a stosowana przez lata bez rygorystycznej kontroli.
Zainteresowanie t¹ metod¹ wzros³o po 1980 roku, gdy
pojawi³y siê doniesienia o przypadkach zgonów w trakcie
5.7. Podsumowanie
immunoterapii. Niemniej jednak, ta metoda lecznicza jest
Rocznie wykonuje siê kilka milionów iniekcji szcze- ci¹gle przedmiotem sporów w wielu krajach i wymaga
pionek w immunoterapii swoistej. Ryzyko wyst¹pienia jeszcze wielu badañ.
miertelnej reakcji ogólnoustrojowej w toku immunoterapii jest wzglêdnie ma³e. Trudno jednak zaakceptowaæ ja- 6.2. Wydajnoæ i bezpieczeñstwo
kiekolwiek ogólnoustrojowe dzia³ania niepo¿¹dane immuAby wyeliminowaæ w¹tpliwoci dotycz¹ce wartoci
noterapii. Wszyscy lekarze przepisuj¹cy i stosuj¹cy imobjêtych analiz¹ publikacji, w ocenie skutecznoci
munoterapiê powinni zatem byæ wiadomi ryzyka i stosowaæ odpowiednie schematy postêpowania, aby zmniej- immunoterapii przyjêto nastêpuj¹ce kryteria:
1. analizowano wy³¹cznie kontrolowane badania z u¿yszyæ prawdopodobieñstwo wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹ciem podwójnie lepej próby i placebo
danych. Powinno siê ponownie oceniæ wielkoæ dawki
2.
publikacje
wy³¹cznie w jêzyku angielskim w recenoptymalnej szczepionek standaryzowanych, które cechuje
zowanych czasopismach (nie akceptowano streszzwiêkszona si³a alergenowa. Mo¿e to zwiêkszaæ bezpieczeñ)
czeñstwo immunoterapii przez ograniczenie ryzyka dzia3. badania, w których u¿ywano szczepionek zawieraj¹³añ niepo¿¹danych oraz prowadziæ do lepiej przewidywalcych zdefiniowane alergeny w okrelonych dawkach
nych wyników leczniczych.
4. badania stosuj¹ce skalê mierz¹c¹ zu¿ycie leków
znosz¹cych objawy
5. badania stosuj¹ce odpowiednie schematy leczenia.
6. Inne drogi podawania szczepionek

w immunoterapii swoistej

6.2.1. Droga doustna
Cztery sporód siedmiu badañ spe³niaj¹cych powy¿6.1. Wstêp
sze kryteria nie wykaza³y skutecznoci [295-298] (tab. X).
Parenteralna droga podawania alergenu jest g³ów- Zmniejszenie zu¿ycia leków objawowych stwierdzono
nym sposobem stosowania szczepionek w immunoterapii w dwóch innych badaniach [299,300]. Kolejne badanie
chorób alergicznych uk³adu oddechowego. Ten sposób wykaza³o wed³ug autorów kliniczn¹ efektywnoæ douststwarza jednak szereg niedogodnoci: dyskomfort zwi¹- nej immunoterapii, ale ró¿nica pomiêdzy grup¹ otrzymuzany z zastrzykami, czêste wizyty, mo¿liwoæ wyst¹pie- j¹c¹ immunoterapiê, a grup¹ której podawano placebo donia dzia³añ niepo¿¹danych; sk³ania to do poszukiwania al- tyczy³a tylko objawów ocznych [301]. W niektórych baternatywnych dróg podawania terapeutycznych dawek daniach opisano równie¿ zmniejszenie wra¿liwoci na alerszczepionek. Zalet¹ miejscowego podania alergenu mo¿e gen podawany podczas dospojówkowej lub donosowej
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Tabela X. Wyniki kontrolowanych badañ (podwójnie lepa próba z placebo) z zastosowaniem doustnej immunoterapii
Pimiennictwo

[cyt.]

Liczba Alergeny
chorych
A

[300] 10 8

Möller i wsp.

[299] 22 22
24
23
25
18

Czas trwania Skala objawów
i zu¿ycia leków

Ogólnoustrojowe
dzia³ania niepo¿¹dane

P

Giovane i wsp.

Mosbech i wsp.
[297]
Oppenheimer i wsp.[298]
Taudorf i wsp.
[296]
Taudorf i wsp.
[301]

Wyci¹g

27
25
27
21

Roztocza kurzu Wodny, standaryzowany
3 lata
N, O: P<0,05
domowego
Brzoza
Preparat uwalniany w jelitach 10 miesiêcy N: NS
Trawy
Kot
Trawy
Brzoza

Preparat uwalniany w jelitach
Wodny, standaryzowany
Preparat uwalniany w jelitach
Preparat uwalniany w jelitach

1 rok
3 miesi¹ce
6 miesiêcy
18 miesiêcy

N: NS
N: NS
N: NS
N: NS,
S: P<0,05, S: NS

b.z.
Lekkie: 8 nie¿ytów
nosa, 1 astma
5 pokrzywek
2 ciê¿kie?
Lekkie
1 pokrzywka, 1 PP

N - objawy ze strony nosa, O - objawy oskrzelowe, S - objawy spojówkowe D - skala zu¿ycia leków, PP  przewód pokarmowy,
A - grupa leczona szczepionka, P - placebo, NS  ró¿nice nieistotne statystycznie

próby prowokacyjnej [299-301]. Kliniczn¹ poprawê wykazano tylko u chorych, którzy byli poddani co najmniej
12-miesiêcznej immunoterapii [300]. Tak wiêc, nie wykazano skutecznoci immunoterapii doustnej i przed ewentualnym zalecaniem jej stosowania w praktyce klinicznej
wymagane s¹ dalsze badania.
Zaledwie w dwóch pracach wykazano istotne klinicznie dzia³ania niepo¿¹dane w postaci pokrzywki, zwi¹zane z zastosowaniem wysokich dawek alergenu
[297,301]. W innych badaniach nie wyst¹pi³y powa¿ne
objawy niepo¿¹dane, nie stwierdzono równie¿ ró¿nic pomiêdzy dzia³aniami niepo¿¹danymi miêdzy grupami otrzymuj¹cymi szczepionkê i placebo. W kilku badaniach stwierdzano lekkie objawy ¿o³¹dkowo-jelitowe, nie powoduj¹ce
koniecznoci rezygnacji leczenia.
6.2.2. Droga podjêzykowa
Szczepionki podjêzykowe mog¹ byæ stosowane
w dwóch postaciach: jako podjêzykowo-doustne, które s¹
przetrzymywane przez pacjenta przez 1-2 minuty pod
jêzykiem, a nastêpnie po³ykane oraz szczepionki
podjêzykowe, które pacjent utrzymuje pod jêzykiem przez
1-2 minuty, a nastêpnie wypluwa. Wydaje siê jednak, ¿e
tylko ta pierwsza droga podawania szczepionek jest
skuteczna w klinice.

Piêæ badañ nad szczepionkami podjêzykowo-doustnymi nie spe³nia³o kryteriów klasyfikacyjnych i nie zosta³o uwzglêdnionych w dalszych rozwa¿aniach. Dwa inne
obejmowa³y immunoterapiê szczepionkami w bardzo
niskich dawkach i nie zawiera³y danych dotycz¹cych zu¿ycia leków [302,303], w jednym nie podano dawek alergenu [304], jedno nie by³o wykonane z u¿yciem podwójnie lepej próby i placebo [305], jedna praca posiada³a
usterki metodyczne [306]. Cztery badania wykaza³y kliniczn¹ skutecznoæ immunoterapii podjêzykowo-doustnej
z u¿yciem alergenów traw, Parietaria i roztoczy (tab. XI).
Opisano równie¿ zmniejszenie objawów wystêpuj¹cych
podczas próby prowokacyjnej donosowej lub dooskrzelowej. Dawki alergenów stosowanych w tych badaniach
by³y zwykle 5 do 20 razy wy¿sze ni¿ niezbêdne do
osi¹gniêcia poprawy klinicznej w wyniku immunoterapii
podskórnej.
Jedyne badanie wykorzystuj¹ce drugi typ szczepionki podjêzykowej przeprowadzono u chorych uczulonych na alergeny kota [311]. Praca ta nie mo¿e byæ jednak
analizowana, poniewa¿ posiada istotne wady metodyczne.
Badacze nie opisuj¹ danych dotycz¹cych leczenia, a poziom ekspozycji na kocie alergeny by³ zmienny podczas
trwania badania.

Tabela XI. Wyniki kontrolowanych badañ (podwójnie lepa próba z placebo) nad skutecznoci¹ szczepionek podjêzykowych
Pimiennictwo [cyt.] Liczba Alergeny
chorych
A

Wyci¹g

Czas leczenia Skala objawów Dzia³ania niepo¿¹dane
i zu¿ycia leków ogólnoustrojowe

P

Feliziani i wsp. [307] 18
Sabbah i wsp. [308] 29

16 Trawy
29 Trawy

Tari i wsp.
Troise i wsp.

28 D. Pteronyssinus Wodny, standaryzowany 18 miesiêcy
16 Parietaria
Wodny, standaryzowany 10 miesiêcy

[309] 30
[310] 15

Wodny, standaryzowany 3,5 miesi¹ca
Wodny, standaryzowany 17 tygodni

A - immunoterapia, P - placebo, N - objawy nosowe, O - objawy oskrzelowe

N: P<0,01
N:P<0,05
Obni¿one
zu¿ycie leków
N, O: P<0,001
N: P<0,05

Lekkie
10 ³agodnych
32 przypadki, 1 ciê¿ka astma
1 ³agodny

Bousquet J. (red.)
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Nie opisano wyst¹pienia ¿adnych ogólno-ustrojowych dzia³añ niepo¿¹danych tych szczepionek u doros³ych;
pod wzglêdem dzia³añ niepo¿¹danych nie stwierdzono
ró¿nic miêdzy grup¹ otrzymuj¹c¹ szczepionkê a pacjentami, którzy otrzymali placebo. W jednym badaniu, przeprowadzonym u dzieci, opisano ogólnoustrojowe dzia³ania niepo¿¹dane w postaci pokrzywki i/lub objawów astmy oskrzelowej [309].
Podjêzykowa immunoterapia roztworami alergenów
pokarmowych lub wziewnych w bardzo ma³ych dawkach
jest zalecana przez niektórych lekarzy, zwykle uwa¿anych
za ekologów klinicznych, lecz¹cych pacjentów
skar¿¹cych siê na objawy alergiczne oraz inne, czêsto
niesprecyzowane dolegliwoci. Brak dowodów na to, ¿e
takie postêpowanie jest klinicznie skuteczne.
6.2.3. Droga donosowa
Cztery prace [312-315] nie mog³y zostaæ wykorzystane ze wzglêdu na ograniczenia metodyczne (tab. XII).
13 z 14 badañ wykaza³o istotne zmniejszenie objawów ze
strony nosa zarówno w ca³orocznym (1 badanie), jak i sezonowym alergiczfnym nie¿ycie nosa (12 prac) [316-329].
Skutecznoæ immunoterapii donosowej wydaje siê byæ
bezporednio zwi¹zana z dawk¹ stosowanego alergenu.
Szczepionki w formie roztworów wodnych lub proszku
s¹ bardziej skuteczne ni¿ ich postacie modyfikowane.
Opublikowano zaledwie jedno badanie przeprowadzone
u dzieci, dlatego te¿ konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badañ w tej grupie chorych. Kilka badañ wykaza³o zmniejszenie objawów podczas ekspozycji na alergeny
wystêpuj¹ce u chorych poddanych immunoterapii.
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Wczeniejsze badania z zastosowaniem szczepionek w roztworach wodnych wskazywa³y na du¿¹ czêstoæ
miejscowych dzia³añ niepo¿¹danych (w postaci kataru).
Dlatego te¿, kwestionowano u¿ytecznoæ tego typu postêpowania [330]. Szczepionki w postaci proszku, maj¹
porównywaln¹ skutecznoæ i s¹ obarczone mniejsz¹ liczb¹ dzia³añ niepo¿¹danych. Donosowe podanie kromoglikanu dwusodowego zmniejsza te objawy w jeszcze wiêkszym stopniu. Jedna praca [322] wykonana z u¿yciem
proszku opisuje wystêpowanie astmy po immunoterapii
donosowej.
6.2.4. Droga dooskrzelowa
Dwa badania [331,332] dotycz¹ce immunoterapii
dooskrzelowej dostarczy³y przeciwstawnych wyników co
do jej skutecznoci. U wiêkszoci pacjentów obserwowano
skurcz oskrzeli podczas podawania szczepionki.
6.3. Uwagi praktyczne
6.3.1. Zlecanie immunoterapii
Poniewa¿ immunoterapia miejscowa jest stosowana samodzielnie przez pacjenta, zaleca siê, aby przepisywa³ j¹ wy³¹cznie lekarz specjalista alergolog. Pacjent musi
zostaæ pouczony o koniecznoci precyzyjnego stosowania siê do zaleceñ lekarza oraz potrzebie regularnych wizyt kontrolnych.
6.3.2. Technika immunoterapii miejscowej
Schematy immunoterapii ró¿ni¹ siê miêdzy preparatami. Zwykle jednak sk³adaj¹ siê z fazy wzrostu dawki

Tabela XII. Wyniki kontrolowanych badañ (podwójnie lepa próba z placebo) dotycz¹ce skutecznoci immunoterapii donosowej
Pimiennictwo

Andri i wsp.
Andri i wsp.
Andri i wsp.
Andri i wsp.
Cirla i wsp.
DAmato i wsp.
Georgitis i wsp.
Georgitis i wsp.
Johansson i wsp.
Nickelsen i wsp.

[cyt.] Liczba Alergeny
chorych
A

P

[316] 8
8
[317] 11
[318] 14
[319] 13
[321] 11
[322] 10
[312] 16
15
[313] 15
14
[325] 12

8
10
14
15
11
10
13
16
11

Wyci¹g

Parietaria

Proszek, standaryzowany,
modyfikowany
Roztocza Proszek standaryzowany
Brzoza
Proszek
Trawy
Proszek, standaryzowany
Brzoza i d¹b Proszek, standaryzowany
Parietaria
Proszek, standaryzowany
Ambrozja Wodny
Alergoid
Ambrozja Wodny
Alergoid
Trawy
Glutaraldehyd

[326] 38 34 Ambrozja
38
Passalacqua i wsp. [327] 9 9 Parietaria
Schumacher i wsp. [328] 8 7 Ambrozja
Welsh i wsp.
[314] 18 15 Ambrozja

Glutaraldehyd
polimeryzowany
Proszek, standaryzowany
Proszek, glutaraldehyd
Wodny

Czas leczenia

Skala objawów
Ogólnoustrojowe
i zu¿ycie leków dzia³ania niepo¿¹dane

18 tygodni

N: NS

Nie by³o

12 miesiêcy
22 tygodnie
26 tygodni
4 miesi¹ce
8 miesiêcy
10 tygodni

N:P<0,05
N:NS, D: P<0,05
N:P<0,05
N:P<0,01
N:P<0,05
N:P<0,005
N:P<0,01
N:P<0,05
N:NS
N:P<0,001

Nie by³o
Lekkie
Nie by³o
Lekkie
3 przypadki astmy
Lekkie

10 tygodni
14 tygodni
3 miesi¹ce
5 miesiêcy
10 tygodni
20 tygodni

A - immunoterapia, P - placebo, N - objawy nosowe, NS - ró¿nica nieistotna statystycznie

N:P<0,01
N:P<0,01
N:P<0,01
N:NS
N:P<0,004

Lekkie
Lekkie - 12 przypadków nie¿ytu nosa
38 ³agodnych
nie¿ytów nosa
Nie by³o
Lekkie
?
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i okresu, kiedy chory otrzymuje dawkê podtrzymuj¹c¹,
kiedy to maksymalna dawka jest podawana dwa lub trzy
razy w tygodniu. Ponadto, immunoterapia miejscowa mo¿e
byæ stosowana przedsezonowo, ca³orocznie lub wed³ug
schematu przyspieszonego (rush).
6.4. Wnioski
Odpowiednio kontrolowane, dobrze przeprowadzone badania obejmuj¹ce immunoterapiê podjêzykow¹ oraz
donosow¹ wykaza³y, ¿e techniki te mog¹ stanowiæ alternatywê dla immunoterapii parenteralnej w leczeniu chorób alergicznych uk³adu oddechowego. Konieczne s¹ jednak dalsze badania, aby okreliæ grupê chorych, u których stosowanie tych form immunoterapii jest celowe,
ustaliæ docelowe dawki szczepionek oraz oceniæ skutecznoæ w porównaniu z konwencjonaln¹ immunoterapi¹.

7. Immunoterapia u dzieci
7.1. Wstêp
Rozpoczêcie immunoterapii u dzieci wymaga
zawsze konsultacji ze specjalist¹, ze wzglêdu na
specyficzne problemy, które wystêpuj¹ w tej grupie
wiekowej pacjentów. Rozpoznanie alergicznego nie¿ytu
nosa i spojówek u dzieci w wieku poni¿ej 4-5 lat mo¿e
byæ trudne ze wzglêdu na koniecznoæ ró¿nicowania
z ostrymi, nawracaj¹cymi infekcjami wirusowymi uk³adu
oddechowego.
Wiêkszoæ specjalistów rozpoczyna immunoterapiê
po ukoñczeniu przez dziecko piêciu lat. Niektórzy zalecaj¹
j¹ w wieku 1-2 lata [4]. Niezbêdne s¹ wiêc prace badaj¹ce
uzyskane korzyci i ryzyko immunoterapii u chorych
poni¿ej 5 roku ¿ycia [4,333]. Poniewa¿ immunoterapia jest
stosowana u ma³ych dzieci, lekarz stosuj¹cy takie
postêpowanie powinien umieæ rozpoznawaæ i leczyæ
niepo¿¹dane ogólnoustrojowe reakcje w tej grupie
wiekowej [4].
Istotnym warunkiem niezbêdnym do prowadzenia
immunoterapii jest odpowiednia motywacja zarówno
u dzieci jak, i u ich rodziców. Mo¿na j¹ uzyskaæ dziêki
prawid³owemu rozpoznaniu oraz udzieleniu precyzyjnej
informacji o leczeniu oraz mo¿liwych dzia³aniach
niepo¿¹danych.
7.2. Zalety immunoterapii u dzieci
Zastosowanie immunoterapii w pocz¹tkowym stadium choroby [4] mo¿e modyfikowaæ naturalny jej przebieg
[113,154].
Uwa¿a siê, ¿e immunoterapia mo¿e byæ bardziej
skuteczna u dzieci ni¿ u doros³ych pacjentów.
Zastosowanie immunoterapii u dzieci z alergicznym
nie¿ytem nosa i spojówek mo¿e uchroniæ je przed rozwojem

astmy oskrzelowej. W celu uzyskania odpowiedzi na
pytanie: czy immunoterapia swoista mo¿e zapobiegaæ
rozwojowi astmy oskrzelowej u dzieci? prowadzone jest
badanie PAT (Prevention Allergy Treatment) u dzieci
w wieku od 7 do 13 lat. Wstêpne wyniki sugeruj¹, ¿e
immunoterapia mo¿e hamowaæ rozwój astmy oskrzelowej
u dzieci z alergicznym nie¿ytem nosa i spojówek [334,335].
Immunoterapia nie uchroni³a przed rozwojem uczulenia na nowe alergeny u pacjentów z poliwalentym uczuleniem [336]. Prospektywne badanie przeprowadzone
u 44 dzieci chorych na astmê z monowalentnym uczuleniem na roztocza kurzu domowego mia³o wykazaæ, czy
immunoterapia zapobiega rozwojowi nowych uczuleñ
w ci¹gu trzyletniego okresu obserwacji [154]. U wszystkich 22 pacjentów w grupie kontrolnej (nie poddanej immunoterapii) stwierdzono za pomoc¹ testów skórnych oraz
mierz¹c stê¿enie swoistych IgE w surowicy pojawienie
siê uczulenia na nowe alergeny w porównaniu
z 12/22 dzieæmi w grupie poddanej immunoterapii. Badanie to wskazuje, ¿e immunoterapia mo¿e odwracaæ naturalny postêp choroby, chroni¹c przed uczuleniem na nowe
alergeny.
Ciê¿kie reakcje po u¿¹dleniu przez owady z rzêdu
Hymenoptera s¹ rzadkie we wczesnym dzieciñstwie
[337], immunoterapia mo¿e jednak byæ prowadzona u tych
pacjentów przez alergologa przeszkolonego w leczeniu
dzieci.
7.3. Problemy w immunoterapii u dzieci
1. Konieczne jest przeprowadzenie wiêkszej liczby badañ, aby oceniæ, jak immunoterapia mo¿e modyfikowaæ przebieg choroby alergicznej i czy hamuje rozwój astmy oskrzelowej.
2. Szybka (rush) immunoterapia jest zwi¹zana z wyst¹pieniem wiêkszej liczby reakcji ogólno-ustrojowych
u dzieci poni¿ej 5 roku ¿ycia ni¿ u starszych pacjentów [271]. Reakcja broncho-spastyczna wystêpuj¹ca podczas immunoterapii u dzieci jest trudniejsza
w leczeniu ni¿ u osób w starszym wieku [4].
3. Ma³e dzieci nie rozumiej¹, ¿e zastrzyk powoduje ból.
Przed rozpoczêciem immunoterapii nale¿y rozwa¿yæ
lêk przed iniekcj¹ lub uraz psychiczny, który mo¿e
wyst¹piæ podczas reakcji anafilaktycznej [338,339].
W zwi¹zku z powy¿szym warto przeanalizowaæ
(uwa¿nie i krytycznie) mo¿liwoci zastosowania
innych sposobów prowadzenia immunoterapii u dzieci,
analizuj¹c ich bezpieczeñstwo i skutecznoæ.
4. Optymalna dawka podtrzymuj¹ca u ma³ych dzieci jest
nieznana.
5. Nie wiadomo, czy i jakie objawy niepo¿¹dane
powoduj¹ u dzieci powtarzane dawki wodorotlenku
glinu.

Bousquet J. (red.)
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8. Wskazania
Immunoterapia jadami owadów z rzêdu Hymenoptera jest jedynym skutecznym leczeniem anafilaksji zwi¹zanej z uczuleniem na jad owadów. Immunoterapia alergenami wziewnymi zmniejsza objawy oraz zu¿ycie leków
u pacjentów chorych na astmê oraz alergiczne zapalenie
b³ony luzowej nosa i spojówek.
Immunoterapia nie jest aktualnie stosowana w leczeniu alergii pokarmowej; by³a ona stosowana dowiadczalnie [340,341] i dopiero po ocenie tych badañ mo¿e
byæ stosowana w warunkach szpitalnych prób klinicznych.
Dotychczasowe dowiadczenia nie potwierdzi³y skutecznoci immunoterapii w atopowym zapaleniu skóry
[342,343] i w tej grupie chorych powinna byæ stosowana
tylko w ramach prób klinicznych.
Zarówno patogeneza, jak i leczenie reakcji anafilaktycznych na leki ró¿ni siê od mechanizmów immunoterapii, nie jest wiêc przedmiotem rozwa¿añ niniejszego stanowiska.
Immunoterapia swoista powinna byæ przepisywana
przez specjalistów i podawana przez lekarzy, którzy s¹
przygotowani do leczenia anafilaksji.
8.1. Wzglêdne przeciwwskazania do immunoterapii
Wzglêdne przeciwwskazania do immunoterapii
obejmuj¹:
1. powa¿ne zaburzenia immunologiczne lub niedobory
odpornoci
2. nowotwory
3. ciê¿kie choroby psychiczne
4. leczenie β-blokerami, nawet jeli s¹ stosowane
miejscowo
5. brak wspó³pracy z pacjentem
6. ciê¿ka, niestabilna astma oskrzelowa i/lub nieodwracalna obturacja dróg oddechowych (FEV1 poni¿ej
70% wartoci nale¿nej pomimo prawid³owego leczenia farmakologicznego) [8], z wyj¹tkiem immunoterapii u chorych z uczuleniem na jad owadów
7. powa¿ne choroby uk³adu kr¹¿enia, zwiêkszaj¹ce
ryzyko dzia³añ ubocznych adrenaliny, z wyj¹tkiem
immunoterapii u chorych z uczuleniem na jad owadów
8. dzieci poni¿ej pi¹tego roku ¿ycia, z wyj¹tkiem pacjentów uczulonych na jad owadów b³onkoskrzyd³ych
Ci¹¿a nie jest przeciwwskazaniem do kontynuacji
wczeniej rozpoczêtej immunoterapii, niemniej jednak,
immunoterapii nie nale¿y rozpoczynaæ u pacjentek
ciê¿arnych [345].
8.2. Immunoterapia u pacjentów uczulonych na jad
owadów b³onkoskrzyd³ych
Opieka nad chorymi, u których wyst¹pi³y reakcje
ogólnoustrojowe po uk¹szeniu przez owady b³onkoskrzyd³e
(rz¹d Hymenoptera) powinna obejmowaæ:
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1. zalecenie unikania ekspozycji na owady
2. przepisanie adrenaliny w autostrzykawce
3. rozwa¿enie immunoterapii jadami.
8.2.1. Zasadnicze wskazania do immunoterapii
jadami
Wskazania do immunoterapii jadami zosta³y zawarte
w stanowisku EAACI [6]. Bezwzglêdnym wskazaniem
w ka¿dej grupie wiekowej jest wyst¹pienie ciê¿kiej reakcji
ogólnoustrojowej z towarzysz¹cymi objawami ze strony
uk³adu oddechowego i/lub kr¹¿enia oraz dodatnie wyniki
testów skórnych lub/i obecnoæ swoistych przeciwcia³ IgE
w surowicy. Postêpowanie obejmuj¹ce immunoterapiê nie
mo¿e byæ zalecane bez udokumentowania alergii zale¿nej
od IgE. Rokowanie u dzieci, u których wyst¹pi³y reakcje
systemowe w postaci ³agodnego obrzêku naczynioruchowego lub pokrzywki jest zwykle dobre. Czêstoæ
reakcji na powtórne u¿¹dlenie jest zwykle niska (12-20%),
a objawy s¹ prawie zawsze tak samo ³agodne. U takich
dzieci immunoterapia nie jest zalecana. Doroli, u których
wyst¹pi³y takie same, ³agodne reakcje zwykle maj¹
równie¿ podobne rokowanie. W tej grupie chorych zwykle
zaleca siê immunoterapiê w USA. W Europie nie zawsze
stosuje siê immunoterapiê jadami u takich pacjentów.
Du¿ego stopnia reakcje miejscowe oraz inne nietypowe
objawy nie s¹ wskazaniem do immunoterapii jadami.
Zwykle zalecana dawka podtrzymuj¹ca wynosi
100 mg bia³ka jadu, co odpowiada u¿¹dleniu przez jedn¹
lub dwie pszczo³y [346] i prawdopodobnie jest to wiêcej
ni¿ jedno lub dwa u¿¹dlenia osy [6]. Stwierdzono, ¿e
100 mg jadu wywiera lepszy efekt ochronny ni¿ 50 mg
jadu [347], któr¹ to dawkê zalecano wczeniej [348]. Dawka podtrzymuj¹ca w iloci 200 mg mo¿e byæ zalecana
u uczulonych pszczelarzy [349] i u chorych, u których wyst¹pi³y niepowodzenia terapeutyczne [350]. Jest równie¿
prawdopodobne, ¿e wy¿sza dawka terapeutyczna mo¿e
prowadziæ do szybszego wyganiêcia uczulenia na jad
[165].
U 25-65% chorych nadwra¿liwych na jady, nie poddanych immunoterapii, u których wyst¹pi³a reakcja ogólnoustrojowa, kolejne u¿¹dlenie powoduje ponown¹ reakcjê systemow¹. Dlatego te¿ proponowano przeprowadzanie u ka¿dego chorego z dodatnim wywiadem alergii na
jady testu prowokacyjnego z ¿¹d³em ¿ywego owada
w warunkach oddzia³u intensywnej opieki medycznej,
a nastêpnie poddawanie immunoterapii wy³¹cznie chorych
z dodatnim wynikiem takiej prowokacji [351-353]. Test
taki, obok mo¿liwoci wyst¹pienia trudno odwracalnej
reakcji zagra¿aj¹cej ¿yciu [48], nie jest wystarczaj¹co
czu³y, bowiem 20% pacjentów z ujemnym wynikiem
pierwszego testu prowokacyjnego, ma dodatni drugi test
w ci¹gu nastêpnych 6 miesiêcy. Tak wiêc, jednokrotny
test prowokacyjny nie jest wystarczaj¹cy do wybrania
chorych, których nale¿y poddaæ immunoterapii jadami
[354,355].
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8.2.2. Immunoterapia jadami w szczególnych
sytuacjach
Pszczelarze s¹ grup¹ zawodow¹ o wysokim ryzyku
alergii na jad pszczo³y [349]. Immunoterapia jadami jest
wskazana u wszystkich pszczelarzy z dodatnim wywiadem
nadwra¿liwoci na jad owadów, nawet jeli zmienili zawód
[6]. Chorzy tacy powinni nosiæ podczas pracy odpowiednie
ubranie ochronne oraz posiadaæ przy sobie autostrzykawkê
z adrenalin¹ [292].
U pacjentów w starszym wieku reakcje alergiczne
na jad owadów z rodzaju Hymenoptera mog¹ byæ ciê¿sze
[337]. W tej grupie pacjentów miertelnoæ zwi¹zana
z takimi reakcjami jest wiêksza ni¿ u dzieci i m³odych
doros³ych, poniewa¿ jest zwi¹zana z wczeniej istniej¹cymi
chorobami uk³adu kr¹¿enia i oddechowego, nawet jeli
wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e ryzyko powtórnej ekspozycji na
jad jest mniejsze. Dlatego, immunoterapia jadami jest
wskazana równie¿ u chorych w starszym wieku z reakcjami
ogólnoustrojowymi w wywiadzie oraz z dodatnimi testami
w kierunku uczulenia na jad owadów ¿¹dl¹cych.
Rz¹d Hymenoptera zawiera równie¿ szereg gatunków mrówek ¿¹dl¹cych (Solenopsis i Pogonomyrmex). Pacjenci, u których wyst¹pi³y reakcje ogólnoustrojowe po u¿¹dleniu przez mrówki ¿¹dl¹ce, i którzy (bez
wzglêdu na ciê¿koæ reakcji) maj¹ dodatnie testy in vivo
lub swoiste przeciwcia³a IgE w surowicy s¹ nara¿eni na
wyst¹pienie reakcji anafilaktycznej po nastêpnym u¿¹dleniu. W chwili obecnej nie s¹ dostêpne oczyszczone szczepionki do immunoterapii u pacjentów uczulonych na jad
mrówek. Niemniej jednak, istniej¹ dane na to, ¿e immunoterapia nieoczyszczonymi wyci¹gami zawieraj¹cymi
antygeny jadu jest skuteczna [356]. Szczepionki te nie s¹
standaryzowane i brak jest kontrolowanych badañ nad
ich skutecznoci¹.
8.3. Immunoterapia podskórna w alergicznym
nie¿ycie nosa i spojówek oraz w astmie
oskrzelowej
Wskazania od immunoterapii w alergicznym nie¿ycie nosa i spojówek oraz w astmie oskrzelowej w niektórych Stanowiskach s¹ rozdzielone [7-9]. Ten sztuczny rozdzia³ prowadzi³ do pojawiania siê nierozstrzygniêtych w¹tpliwoci [357-358], g³ównie dlatego, ¿e reakcje mediowane za porednictwem IgE nie by³y rozwa¿ane jako choroba
wielonarz¹dowa. Dlatego te¿, wydaje siê wa¿nym postrzeganie immunoterapii raczej w kontekcie uczulenia na okrelone alergeny ni¿ jako leczenie jednostki nozologicznej.
8.3.1. Rozwa¿ania ogólne
Skutecznoæ immunoterapii zosta³a potwierdzona
w kontrolowanych badaniach klinicznych. Stwierdzenie
skutecznoci nie musi oznaczaæ istnienia wskazañ do
immunoterapii, poniewa¿ badania kontrolowane s¹
odpowiednio przygotowywane i nie zawsze ich wyniki
mog¹ byæ bezporednio odnoszone do codziennej praktyki

lekarskiej. Ponadto, leczenie farmakologiczne chorób
alergicznych jest bezpieczne i dostêpne. Tak wiêc, przed
rozpoczêciem immunoterapii nale¿y rozwa¿yæ korzyci
p³yn¹ce odpowiednio z unikania ekspozycji na alergen,
farmakoterapii i immunoterapii [4,7,359,360]. Decyzje
oparte tylko na wynikach testów in vivo i in vivo, nie
popartych wywiadem oraz badaniem przedmiotowym
prowadz¹ do nieprawid³owego i niedostatecznego leczenia.
Przed rozpoczêciem immunoterapii nale¿y rozwa¿yæ
nastêpuj¹ce kwestie:
1. wykazanie, ¿e choroba wystêpuj¹ca u pacjenta jest
zwi¹zana z obecnoci¹ swoistych przeciwcia³ klasy
IgE (tab. XIII)
2. ustalenie wszystkich objawów wywo³ywanych przez
alergeny
3. okrelenie stopnia ekspozycji na alergen [361]; przed
rozpoczêciem immunoterapii nale¿y podj¹æ próbê
unikania ekspozycji na alergen(y). Niestety, nie mo¿na
zwykle zmniejszyæ nara¿enia na pospolite alergeny
wziewne, a szczególnie roztocza kurzu domowego
i u pacjentów z uczuleniem poliwalentnym
4. stopieñ ciê¿koci choroby
5. skutecznoæ dostêpnego leczenia
Tabela XIII. Czynniki istotne dla rozpoczêcia immunoterapii
swoistej
1. Obecnoæ choroby, IgE-zale¿nej
Dodatnie testy skórne lub obecnoæ swoistych przeciwcia³ IgE w surowicy
2. Stwierdzenie zwi¹zku przyczynowo-skutkowego miêdzy
uczuleniem na alergen a objawami
Dodatnie testy skórne na alergen(y), który wywo³uje(j¹)
objawy
W razie koniecznoci próba prowokacyjna
z odpowiednimi alergenami
3. Okrelenie innych czynników wywo³uj¹cych objawy
4. Natê¿enie i czas trwania objawów
Objawy subiektywne
Objawy obiektywne (np. absencja w pracy lub szkole)
Monitorowanie parametrów oddechowych (ma zasadnicze znaczenie)  wy³¹cza pacjentów z ciê¿k¹ astm¹
oskrzelow¹
Monitorowanie PEF
5. Skutecznoæ leczenia nieimmunologicznego
Skutecznoæ zmniejszenia ekspozycji na alergen
Skutecznoæ farmakoterapii
6. Dostêpnoæ standaryzowanych preparatów lub innych
szczepionek wysokiej jakoci
7. Przeciwwskazania
Leczenie β-blokerami
Inne choroby immunologiczne
Trudna wspó³praca z chorym
8. Czynniki socjo-ekonomiczne
Koszt
Zawód pacjenta
Obni¿ona jakoæ ¿ycia mimo odpowiedniego leczenia
farmakologicznego
9. Potencjalna skutecznoæ immunoterapii u pacjenta
(okrelona na podstawie dostêpnoci badañ
kontrolowanych)

Bousquet J. (red.)
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6. stosunek pacjenta do dostêpnych opcji leczniczych
7. jakoæ szczepionek alergenowych. Jeli to mo¿liwe
w leczeniu nale¿y stosowaæ preparaty standaryzowane [362]
8. koszt i czas trwania ka¿dego z rodzajów leczenia
9. ryzyko wynikaj¹ce z nieleczenia choroby oraz z ka¿dej
z form terapii.
Podczas immunoterapii mo¿e byæ konieczne w³¹czenie dodatkowej farmakoterapii w celu kontroli objawów pojawiaj¹cych siê w czasie trwania leczenia.
Podczas immunoterapii, g³ównie u pacjentów choruj¹cych na astmê oskrzelow¹, zdarzaj¹ siê przypadki
zgonów, zwi¹zane g³ównie z nag³ym skurczem oskrzeli
[284,286]. W celu zmniejszenia ryzyka wyst¹pienia reakcji gronych dla ¿ycia oraz zwiêkszenia skutecznoci zasadnicz¹ spraw¹ jest postêpowanie zgodnie ze szczegó³owymi wytycznymi [4,7] (tab. XIV).
U pacjentów choruj¹cych na alergiczny nie¿yt nosa
immunoterapia jest wskazana gdy:
1. antyhistaminiki i leki stosowane miejscowo niewystarczaj¹co kontroluj¹ objawy choroby
2. pacjent nie ¿yczy sobie stosowania farmakoterapii
3. leczeniu farmakologicznemu towarzysz¹ objawy niepo¿¹dane
4. pacjent nie chce stosowaæ d³ugiego leczenia farmakologicznego.
U chorych z astm¹ atopow¹ immunoterapia jest
wskazana jeli:
1. pacjent nie cierpi na astmê ciê¿k¹. FEV1 powinna
byæ wy¿sza ni¿ 70% wartoci nale¿nej po odpowiedniej farmakoterapii
2. unikanie alergenu i leczenie farmakologiczne nie
kontroluj¹ objawów choroby w wystarczaj¹cym
stopniu
3. pacjent ma zarówno objawy nosowe jak i oskrzelowe
4. pacjent nie chce stosowaæ d³ugiego leczenia
farmakologicznego
5. leczeniu farmakologicznemu towarzysz¹ objawy
niepo¿¹dane.
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i czas trwania choroby. Oprócz tego, powszechnie akceptowanym wskazaniem do immunoterapii jest d³ugi czas
trwania sezonu lub stan, w którym pacjent ma kilka wystêpuj¹cych po sobie okresów wystêpowania objawów (np.
uczulenie na py³ki drzew i traw) [2,4].
Poniewa¿ zapalenie spojówek i b³ony luzowej nosa
pojawia siê u wiêkszoci, jeli nie u wszystkich chorych,
a astma oskrzelowa u pacjentów z najciê¿szymi objawami, jest niemo¿liwym proponowanie wskazañ do immunoterapii bez analizy wszystkich objawów [59,178]. Immunoterapia jest wskazana, gdy astma sezonowa wspó³istnieje z alergicznym nie¿ytem nosa i spojówek. Wielka
Brytania jest jedynym krajem, w którym wskazówki dotycz¹ce immunoterapii zawieraj¹ stwierdzenie, ¿e immunoterapia jest przeciwwskazana w astmie oskrzelowej
[363].
8.3.3. Immunoterapia alergenami roztoczy kurzu
domowego
Wyci¹gi kurzu domowego nie s¹ zalecane w immunoterapii [4]. Kandydatami do immunoterapii szczepionkami
zawieraj¹cymi alergeny roztoczy kurzu domowego s¹ osoby, w przypadku których procedury zmierzaj¹ce do eliminacji roztoczy okaza³y siê nieskuteczne. Chorzy, których dolegliwoci s¹ tylko w niewielkim stopniu wywo³ywane przez
ekspozycjê na alergeny roztoczowe nie s¹ kandydatami do
immunoterapii. Wskazania do immunoterapii powinny byæ
oparte o analizê ciê¿koci i d³ugoci trwania alergicznego
nie¿ytu nosa i astmy.
8.3.4. Immunoterapia alergenami sierci zwierz¹t
Unikanie ekspozycji jest postêpowaniem z wyboru
w chorobach alergicznych zwi¹zanych z uczuleniem na
antygeny sierci zwierz¹t. Niemniej jednak, ca³kowita eliminacja ekspozycji jest czêsto niemo¿liwa nawet w rodowiskach, gdzie nie ma zwierz¹t [364]. Immunoterapia
alergenami sierci zwierz¹t znajduje zastosowanie tam,
gdzie unikanie nara¿enia jest ma³o efektywne lub zwierzêta znajduj¹ siê w rodowisku domowym lub pracy.

8.3.5. Immunoterapia alergenami pleni
8.3.2. Alergia na py³ki
Tam, gdzie jest to mo¿liwe unikanie nara¿enia na
Immunoterapia w chorobach alergicznych wywo- plenie domowe jest postêpowaniem z wyboru. Szereg
³anych przez py³ki jest wskazana ze wzglêdu na ciê¿koæ badañ wykaza³o poprawê kliniczn¹ u chorych poddanych
Tabela XIV. Zalecenia pozwalaj¹ce zmniejszyæ ryzyko i zwiêkszyæ skutecznoæ immunoterapii (wg Miêdzynarodowego
Konsensusu w Sprawie Diagnostyki i Leczenia Astmy [7].
1. Immunoterapia swoista musi byæ zalecana przez specjalistów i prowadzona przez lekarzy przeszkolonych w postêpowaniu
w reakcjach anafilaktycznych
2. Immunoterapia jest prawdopodobnie skuteczniejsza u chorych z monowalentnym uczuleniem (konieczne dalsze badania)
3. U pacjentów, u których du¿¹ rolê odgrywaj¹ czynniki niealergiczne, immunoterapia nie jest skuteczna
4. Swoista immunoterapia jest skuteczniejsza u dzieci i m³odych doros³ych ni¿ u pacjentów w starszym wieku.
5. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa pacjenci nie powinni mieæ objawów podczas iniekcji, czêciej obserwowano miertelne
dzia³ania niepo¿¹dane u chorych z zaostrzeniem astmy
6. FEV1 u pacjentów otrzymuj¹cych immunoterapiê powinien wynosiæ co najmniej 70% wartoci nale¿nej (zarówno ze
wzglêdów skutecznoci jak i bezpieczeñstwa)
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immunoterapii dobrze scharakteryzowanymi szczepionkami
zawieraj¹cymi Cladosporium lub Alternaria. Immunoterapiê mo¿na rozwa¿aæ równie¿ u pacjentów, którzy maj¹
dodatnie testy i objawy zwi¹zane z ekspozycj¹ na alergeny
innych pleni.
8.3.6. Immunoterapia innymi alergenami
Nie jest zalecana immunoterapia szczepionkami
zawieraj¹cymi niezdefiniowane alergeny, takie jak bakterie,
Candida albicans czy Trychophyton [4].
8.3.7. Monitorowanie immunoterapii
Ocena skutecznoci immunoterapii alergenami
wziewnymi opiera siê na ocenie wp³ywu na objawy kliniczne oraz zmniejszeniu zapotrzebowania na leki. Monitorowanie skutecznoci nie jest mo¿liwe za pomoc¹ innych markerów in vivo lub in vitro.
8.4. Inne drogi podawania immunoterapii
Droga podskórna jest zwykle stosowanym sposobem postêpowania w immunoterapii, choæ proponowano
równie¿ zastosowanie szczepionek podawanych doustnie,
podjêzykowo, donosowo lub dooskrzelowo. Warsztaty
EAACI i ESPACI oceniaj¹ce skutecznoæ i bezpieczeñstwo innych dróg podawania immunoterapii odby³y siê 28
wrzenia 1996 roku w Portofino (W³ochy).
Immunoterapia donosowa mo¿e byæ wskazana
w wybranych przypadkach u doros³ych pacjentów uczulonych na py³ki i prawdopodobnie na kurz. Potencjalnymi
kandydatami do stosowania tego typu immunoterapii s¹
chorzy, których objawów nie daje siê kontrolowaæ za pomoc¹ farmakoterapii, a maj¹ w wywiadzie reakcjê ogólnoustrojow¹ podczas konwencjonalnej immunoterapii lub
nie wyra¿aj¹ zgody na iniekcje. Pacjenci powinni byæ precyzyjnie poinformowani o potencjalnym ryzyku reakcji ogólnoustrojowych, poniewa¿ szczepionkê przyjmuj¹ w domu
bez obecnoci lekarza, powinni równie¿ umieæ postêpowaæ
w przypadku wyst¹pienia reakcji alergicznej w przebiegu
immunoterapii.
Podjêzykowa immunoterapia (szczepionka po³ykana przez pacjenta) mo¿e byæ stosowana w py³kowym i roztoczowym nie¿ycie nosa. Jest bezpieczna u doros³ych. Ten
sposób postêpowania nie jest obecnie zalecany w leczeniu
dzieci z wyj¹tkiem badañ kontrolowanych. W celu okrelenia dalszych wskazañ niezbêdne s¹ kolejne badania ze
standaryzowanymi szczepionkami.
Immunoterapia dooskrzelowa i doustna nie jest zalecana (za wyj¹tkiem badañ naukowych) w zwi¹zku z nisk¹
skutecznoci¹ i mo¿liwoci¹ wyst¹pienia powa¿nych dzia³añ niepo¿¹danych (immunoterapia dooskrzelowa).
8.5. Wskazania do stosowania immunoterapii
u dzieci
1. IgE-zale¿ny, alergiczny, nie¿yt nosa i spojówek oraz
astma oskrzelowa

2. ciê¿kie reakcje anafilaktyczne wywo³ane przez
u¿¹dlenie owadami b³onkoskrzyd³ymi
3. takie same zalecenia dotycz¹ce rozpoznania i leczenia
jak u doros³ych.
Immunoterapia u dzieci jest bardziej skomplikowana
ni¿ u doros³ych, ze wzglêdu na wiek i niesamodzielnoæ.
Du¿e znaczenie dla skutecznoci immunoterapii ma
edukacja rodziny.
Podczas immunoterapii u dzieci (poni¿ej 15 lat
w Europie i poni¿ej 18 lat w USA) powinni byæ obecni
rodzice, chyba, ¿e wyra¿¹ zgodê na podawanie immunoterapii dziecku bez ich obecnoci. Rodziny dzieci, ich przyjaciele oraz nauczyciele powinni byæ poinformowani
o mo¿liwoci wyst¹pienia objawów niepo¿¹danych po
kolejnej iniekcji. Wspó³praca z m³odocianymi jest trudna,
dlatego te¿ lekarz powinien zawsze podkrelaæ jej wagê.

9. Koszty
Koszty leczenia astmy i chorób alergicznych stanowi¹ istotny element w bud¿etach opieki zdrowotnej w pañstwach uprzemys³owionych. Na przyk³ad koszty leczenia
astmy stanowi¹ 1-2% wydatków na opiekê zdrowotn¹
w dowolnym pañstwie [8,365]. W ci¹gu ostatnich 10 lat
koszty leczenia astmy i chorób alergicznych wzros³y bardziej ni¿ wiêkszoci innych chorób. Obecnie najwiêkszy
udzia³ w nich ma leczenie szpitalne pacjentów z astm¹.
Choroby alergiczne rozpoczynaj¹ siê we wczesnym
dzieciñstwie i trwaj¹ przez ca³e ¿ycie. Ponadto, u wielu
pacjentów z alergicznym nie¿ytem nosa rozwija siê astma
oskrzelowa. Krótkookresowe koszty leczenia s¹ znane,
koszty d³ugookresowe wynikaj¹ce ze miertelnoci oraz
powik³añ tych chorób nie s¹ znane i prawdopodobnie s¹
du¿o wiêksze.
Glikokortykosteroidy, które s¹ drogie, znacz¹co
zmniejszaj¹ czêstoæ hospitalizacji i obni¿aj¹ koszty
leczenia astmy [366-368]. Specjalistyczna opieka
zdrowotna zwiêksza skutecznoæ leczenia astmy, zmniejsza
miertelnoæ i koszty ponoszone na leczenie chorób
alergicznych [369-375].
Brak tego typu badañ w przypadku alergicznego
zapalenia b³ony luzowej nosa i spojówek. Choroby te
obni¿aj¹ jakoæ ¿ycia [376] i mog¹ zwiêkszaæ czêstoæ
wirusowych chorób uk³adu oddechowego i zatok,
wp³ywaj¹c na porednie i bezporednie koszty leczenia
chorób alergicznych.

10. Przysz³e strategie w immunoterapii
swoistej
10.1. Szczepionki przysz³oci
Pojêcie immunoterapia tradycyjnie odnosi siê do
leczenia chorób alergicznych i astmy z zastosowaniem
powtarzanych wstrzykniêæ wyci¹gów alergenowych. Pos-
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têpy w immunologii przynios³y opracowanie nowych, bezpieczniejszych metod ingerencji w odpowied immunologiczn¹, wprowadzaj¹cych szczepionki lecznicze. Osi¹gniêcia te mog¹ przynieæ potencjalne korzyci lecznicze
w terapii chorób takich jak astma, choroby alergiczne oraz
autoimmunizacyjne, takie jak cukrzyca typu I lub stwardnienie rozsiane. Lecznicza ingerencja w odpowied immunologiczn¹ wymaga wiedzy dotycz¹cej:
1. antygenów odpowiedzialnych za immunopatologiê
choroby
2. zmian w odpowiedzi immunologicznej zapobiegaj¹cych lub lecz¹cych chorobê
3. strategii szczepieñ zmieniaj¹cej odpowied
immunologiczn¹.
Cele terapeutyczne w chorobach autoimmunizacyjnych pozostaj¹ nieznane, pomimo istotnych osi¹gniêæ w eksperymentalnych modelach, takich jak cukrzyca u myszy
nie zwi¹zana z oty³oci¹  cukrzyca typu I (insulinozale¿na) oraz stwardnienie rozsiane (dowiadczalne alergiczne
zapalenie mózgu i rdzenia). Dekarboksylaza kwasu glutaminowego oraz insulina s¹ kluczowymi antygenami w modelach cukrzycy, a podstawowe bia³ko mieliny i bia³ko proteolipidowe mog¹ byæ istotnymi antygenami w eksperymentalnym alergicznym zapaleniu mózgu i rdzenia [377]. Cytokiny wytwarzane przez limfocyty Th1 bior¹ udzia³ w patogenenezie chorób autoimmunizacyjnych, zahamowanie syntezy IFN-γ lub indukcja wytwarzania IL-4 hamuje rozwój
chorób autoimmunizacyjnych u myszy [377,378].
Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e limfocyty T pomocnicze spe³niaj¹ wa¿n¹ rolê w wielu chorobach, podjêto szereg prób zmieniaj¹cych równowagê Th1/Th2 w dotkniêtych chorob¹ tkankach lub narz¹dach. Na przyk³ad przerwanie drogi stymulacji przez cz¹steczki adhezyjne (CD28
oraz jej ligandy CD80 i CD86) powodowa³o poprawê lub
pogorszenie cukrzycy insulinoniezale¿nej lub eksperymentalnego zapalenia mózgu. Poprawa by³a zwi¹zana ze
zmniejszeniem stosunku cytokin Th1/Th2, zaostrzenie
powy¿szych chorób by³o zwi¹zane ze zwiêkszeniem stosunku Th1/Th2 [379,380]. W chwili obecnej metody ingeruj¹ce w odpowied immunologiczn¹ nie chroni¹ ca³kowicie przed chorob¹, poniewa¿ niektóre z mechanizmów
le¿¹cych u podstaw patogenezy tych chorób s¹ nieznane.
Na przyk³ad antygen mo¿e wywo³ywaæ nie tylko tolerancjê, ale równie¿ stymulowaæ odpowied limfocytów T
pogarszaj¹c¹ przebieg choroby [381-383]. Szereg badañ
nad wywo³ywaniem tolerancji w stosunku do insuliny lub
bia³ek mieliny przynios³o wstêpne wyniki wskazuj¹ce na
skutecznoæ tego sposobu leczenia [384-386]. Obserwowano równie¿ zmiany produkcji cytokin przez antygenowo-swoiste klony limfocytów T. Tak wiêc, dowiadczenia te mog¹ wskazywaæ na mo¿liwoæ zastosowania
szczepionek leczniczych zmniejszaj¹cych stosunek cytokin Th1/Th2 w leczeniu chorób autoimmunizacyjnych lub
zwiêkszaj¹cych ten stosunek w leczeniu chorób alergicznych i astmy.
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Sklonowano wiele wa¿nych alergenów [35], zidentyfikowano g³ówne epitopy, s¹ równie¿ dostêpne modyfikowane alergeny [387]. Technologia rekombinacji DNA
pozwala na masow¹ produkcjê wysoko-oczyszczonych
i dobrze scharakteryzowanych alergenów w celach diagnostycznych i leczniczych. Nowe postacie immunoterapii
oparte na technikach rekombinacji DNA oraz zastosowaniu syntetycznych bia³ek pochodzenia alergenowego
zostan¹ przedstawione poni¿ej.
10.2. Nowe systemy podawania
Bia³ka podlegaj¹ wch³anianiu, biodystrybucji, metabolizmowi oraz rozk³adowi w miejscach i stopniu nie
zawsze pozwalaj¹cym na skuteczne interakcje z uk³adem
immunologicznym. Technologie zajmuj¹ce siê opracowywaniem noników leków mog¹ pokonaæ niektóre z tych
przeszkód. Liposomy ze wzglêdu na swoj¹ budowê lipidowo-cz¹steczkow¹ zwiêkszaj¹ dostêpnoæ bia³ek dla
makrofagów, wêz³ów ch³onnych i innych elementów uk³adu ch³onnego [388]. Obecnie trwaj¹ badania nad zastosowaniem ich u ludzi, brak jednak ostatecznych wyników
[56,57,389].
10.3. Zastowanie alergenów nie powoduj¹cych
anafilaksji, fragmentów alergenowych lub
peptydów w aktywnej immunoterapii
Wydaje siê, ¿e kluczowym mechanizmem konwencjonalnej immunoterapii jest zmiana funkcji limfocytów T
przez zmniejszenie produkcji cytokin pochodz¹cych od limfocytów zarówno Th1 jak i Th2 [121,127] i/lub zmiana
profilu cytokinowego pacjenta z Th2 na Th1 [120,122].
Jedn¹ z bardziej obiecuj¹cych strategii jest zastosowanie
pochodnych alergenu nie powoduj¹cych anafilaksji.
Technologia ta pozwala na zwiêkszenie dawki alergenu
stosowanej w immunoterapii. Izoformy takie maj¹ bardzo
nisk¹ (lub nie posiadaj¹ wcale) zdolnoæ do wi¹zania z IgE,
natomiast zawieraj¹ sekwencje pobudzaj¹ce limfocyty T.
Opisano wystêpowanie takich hypoalergicznych izoform
dla alergenów py³ków drzew [390,391] i wyprodukowano je dla alergenu Der p 2 metod¹ bezporedniej mutagenezy [392,393]. Rekombinowane fragmenty alergenu py³ku brzozy Bet v1 zawieraj¹ epitopy powoduj¹ce aktywacjê limfocytów T, nie wywo³uj¹ natomiast anafilaksji, na
skutek rozbicia trójwymiarowej struktury antygenu Bet v1
[394]. Podobnych metod u¿yto, aby wykazaæ, ¿e limfocyty T staj¹ siê areaktywne w wyniku ekspozycji na suboptymalne stê¿enia peptydów pochodz¹cych z alergenu
ambrozji [394]. Myszy poddane ekspozycji na peptydy
kociego alergenu Fel d1, reprezentuj¹ce epitopy dla limfocytów T toleruj¹ kompletny natywny alergen [396,397].
Trwaj¹ badania kliniczne, które powinny odpowiedzieæ na
pytanie, czy immunoterapia peptydami stanowi skuteczn¹ i bezpieczn¹ alternatywê dla tradycyjnej immunoterapii. Bada siê równie¿, czy wszystkie epitopy s¹ niezbêdne, aby osi¹gn¹æ dobre wyniki immunoterapii.
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10.4. Hapteny g³ównych alergenów wi¹¿¹ce IgE
w celu biernego wysycenia komórek
efektorowych oraz indukcja powstawania
przeciwcia³ blokuj¹cych
Uwolnienie mediatorów przez komórkê tuczn¹ lub
bazofil wymaga zwi¹zania dwóch ró¿nych epitopów alergenu z co najmniej dwiema ró¿nymi cz¹steczkami przeciwcia³ klasy IgE znajduj¹cymi siê na powierzchni tych
komórek. Lokalizacja miejsc wi¹¿¹cych IgE na powierzchni alergenu mo¿e byæ przeprowadzona na drodze mapowania dominuj¹cych epitopów, co zosta³o opisane dla alergenu py³ku tymotki Phl p 1 [399]. Proces ten musi byæ
uzupe³niony przez analizê strukturaln¹ alergenu, poniewa¿
miejsca wi¹¿¹ce przeciwcia³a musz¹ zostaæ na³o¿one na
trójwymiarow¹ strukturê alergenu [400], jak to wykazano dla antygenu brzozy [401]. Hapteny nie wywo³uj¹ce
zjawiska anafilaksji mog¹ zostaæ wykorzystane do wysycenia komórek efektorowych, chroni¹c je przed aktywacj¹ w wyniku ekspozycji na kompletny antygen stosowany w immunoterapii, jako czynnik wywo³uj¹cy powstawanie przeciwcia³ blokuj¹cych klasy IgG skierowanych
przeciwko tym samym epitopom.
10.5. Immunizacja plazmidowym DNA
Wstrzykniêcie DNA koduj¹cego bia³ka antygenu
(szczepienie za pomoc¹ DNA) jest alternatywnym postêpowaniem w stosunku do podawania samego antygenu. Po domiêniowym podaniu plazmidowego DNA zawieraj¹cego geny bakteryjne oraz odpowiedni promotor
nastêpuje transfekcja komórek gospodarza, które nastêpnie rozpoczynaj¹ wytwarzanie bia³ek bakteryjnych i wywo³uj¹ odpowied immunologiczn¹, zarówno humoraln¹
jak i cytotoksyczn¹  komórkow¹. Szczepionki podawane na powierzchniê b³on luzowych wywo³uj¹ odpowied
immunologiczn¹ zarówno typu 1 jak i 2 [402,403]. ródskórna immunizacja z pDNA koduj¹cym betagalaktozydazê E. coli pobudza odpowied Th1, podczas gdy immunizacja ca³ym bia³kiem enzymu indukuje odpowied Th2
[404]. Powy¿sze wyniki oraz obserwacja, ¿e immunizacja plazmidowym cDNA zmniejsza produkcjê IgE pozwalaj¹ na wysuniêcie hipotezy, ¿e immunizacja pDNA koduj¹cym alergeny mo¿e wp³ywaæ na profil cytokin wydzielanych przez limfocyty T i mo¿e staæ siê now¹ metod¹
immunoterapii w chorobach alergicznych [404,405].
10.6. Przeciwcia³a alergenowo-swoiste oraz
fragmenty przeciwcia³ stosowane w biernej
terapii w narz¹dach efektorowych reakcji
alergicznej
Przeciwcia³a alergenowo-swoiste nie bêd¹ce jednoczenie reaginami odkryto ponad piêædziesi¹t lat temu,
przeciwcia³a te, nale¿¹ce do klasy IgG (g³ównie do podklasy IgG4), hamuj¹ reakcje anafilaktyczne odbywaj¹ce
siê za porednictwem IgE [406], mog¹ byæ wytwarzane
jako wynik swoistej immunoterapii [407]. W szeregu ba-

dañ nie uda³o siê wykazaæ korelacji pomiêdzy wzrostem
lub/i obecnoci¹ alergenowo-swoistych IgG [98] i podklas IgG [408] w surowicy krwi a popraw¹ stanu klinicznego pacjenta w wyniku immunoterapii. Wczeniejsze
prace porównuj¹ce rolê alergenowo-swoistych IgG w hamowaniu wytwarzania IgE oraz wynikaj¹ca z tego zmniejszona odpowied immunologiczna by³y trudne do przeprowadzenia ze wzglêdu na brak dobrze zdefiniowanych
szczepionek alergenowych. Prace z zastosowaniem alergenów brzozy Bet v 1 [409,410], rekombinowanych alergenów tymotki Phl p 1, Phl p 2, Phl p 5 [411], i rekombinowanych alergenów Der f 2 [412,413] wykaza³y, ¿e surowice pacjentów atopowych i nieatopowych zawieraj¹
alergenowo-swoiste przeciwcia³a IgG nale¿¹ce do ró¿nych podklas oraz, ¿e poziom alergenowo-swoistych IgE
w surowicy nie koreluje ze stê¿eniem podklas IgG.
Zastosowanie rekombinowanych alergenów pozwoli³o na stwierdzenie, ¿e IgE i IgG chorych atopowych wi¹¿¹
te same, ale równie¿ inne epitopy alergenu [413]. Wyniki
te wskazuj¹, ¿e odpowied IgE i IgG rozwija siê w sposób nieci¹g³y, a IgE i IgG maj¹ ró¿ne powinowactwo lub
swoistoæ w stosunku do okrelonych epitopów. Wskazuje to na istnienie s³abej synchronizacji (jeli chodzi o rozpoznawanie epitopów i powinowactwo) miêdzy alergenowo-swoistymi IgE i IgG. Ró¿nice w rozpoznawaniu
epitopów przez przeciwcia³a IgE i IgG wykazano dla ludzkich monoklonalnych przeciwcia³ przeciwko Bet v 1 [96].
Stwierdzenie blokowania przez immunoglobuliny IgG przeciwko Bet v1 wi¹zania IgE (o swoistoci skierowanej przeciwko Bet v1) oraz hamowania uwalniania histaminy przez
alergen Bet v 1 u chorych atopowych wskazuje na mo¿liwoæ wykorzystania IgG do zmniejszania reakcji IgE
zale¿nych [96,414]. Ponadto rekombinowane fragmenty
immunoglobulin F(ab)2 mog¹ byæ skuteczne jako bierne
inhibitory reakcji odbywaj¹cych siê za porednictwem IgE.
10.7. Immunoterapia humanizowanymi
przeciwcia³ami anty-IgE lub mimotopami IgE
Jako, ¿e IgE odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w patogenezie chorób alergicznych, to zahamowanie odpowiedzi
IgE-zale¿nej przez zablokowanie syntezy tych przeciwcia³ lub fazy efektorowej przy u¿yciu przeciwcia³ neutralizuj¹cych anty-IgE mo¿e mieæ potencjaln¹ wartoæ terapeutyczn¹. Hipoteza ta znajduje poparcie w obserwacji,
¿e wysokie stê¿enia przeciwcia³ anty-IgE obecne po urodzeniu s¹ zwi¹zane ze zmniejszon¹ predyspozycj¹ do chorób alergicznych [415]. Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
ludzkie przeciwcia³a anty-IgE zmieniaj¹ i hamuj¹ wi¹zanie IgE do receptora niskiego powinowactwa dla IgE
(CD23) [416], co podkrela ich znaczenie w regulacji syntezy IgE. Podobnie opisano przeciwcia³a anty-IgE, które
zmniejszaj¹ lub nasilaj¹ uwalnianie mediatorów z mastocytów i komórek tucznych odbywaj¹ce siê za porednictwem IgE, co sugeruje, ¿e istnieje frakcja przeciwcia³ bior¹ca udzia³ w regulacji czynnoci IgE [417].
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Uzyskano humanizowane mysie przeciwcia³a anty- 11. Niezbêdne badania kliniczne
IgE, które wi¹¿¹ wolne IgE, blokuj¹c ich po³¹czenie z reDalsze badania powinny obj¹æ nastêpuj¹ce obszary
ceptorem wysokiego powinowactwa (FceRI) dla IgE. Nie
immunoterapii:
wi¹¿¹ siê one ani z IgG ani z IgE po³¹czonymi z komórk¹
1. wskanik koszt/skutecznoæ
tuczn¹ [418]. W badaniach przedklinicznych przeciwcia2. jakoæ ¿ycia pacjentów
³a te hamuj¹ syntezê IgE stymulowan¹ przez alergen w
3. porównanie z leczeniem farmakologicznym
ludzkich limfocytach i chocia¿ nie zmieniaj¹ wyników te4. skutecznoæ immunoterapii jako leczenia dodatkostów skórnych zmniejszaj¹ skurcz oskrzeli podczas dowego w stosunku do miejscowej farmakoterapii
oskrzelowych testów prowokacyjnych [419,420].
5. optymalny czas trwania
Jedn¹ z potencjalnie u¿ytecznych mo¿liwoci jest
6. zmniejszenie ciê¿koci astmy rozumianej jako liczba
indukowanie wytwarzania autoprzeciwcia³ przeciwko
przyjêæ do szpitala lub wizyt w opiece doranej
miejscu wi¹¿¹cemu receptor FceRI na immunoglobulinach
7. zmniejszenie liczby przypadków astmy oskrzelowej
IgE przy u¿yciu ludzkich rekombinowanych fragmentów
u chorych z nie¿ytem nosa
IgE lub mimotopów wchodz¹cych w sk³ad miejsca
8. odwrócenie naturalnego przebiegu choroby
wi¹¿¹cego [421,422].
9. ograniczenie nastêpstw astmy i nie¿ytu nosa
10. ocena d³ugookresowej skutecznoci
11. skutecznoæ i bezpieczeñstwo immunoterapii w alergii
Errata
na zwierzêta (psy, konie)
W numerze 1/200 w cz.1 Stanowiska...
12. skutecznoæ i bezpieczeñstwo immunoterapii w alergii
na str.16 w 12 wierszu od do³u
zawodowej (np. na zwierzêta laboratoryjne)
jest 5-20 mg
powinno byæ 5-20 µg
13. skutecznoæ i bezpieczeñstwo immunoterapii u dzieci
poni¿ej 5 roku ¿ycia.
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