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Atopowe zapalenie skóry (AZS) nale¿y do chorób o pod³o¿u alergicznym. Znaczenie czêsto rozpoznawanej u chorych
na AZS nadwra¿liwoci na alergeny roztoczy kurzu domowego jest dyskutowane. Celem badania by³a ocena przydatnoci
klinicznej atopowych testów p³atkowych w diagnostyce nadwra¿liwoci na roztocza kurzu domowego w AZS.
Badaniami objêto 15 chorych na AZS z ró¿nym obrazem klinicznym choroby i odmiennym stopniem alergizacji na
roztocza kurzu domowego. Analizowano ca³¹ grupê chorych na AZS oraz porównano uzyskane wyniki w grupie chorych na
wewn¹trzpochodne AZS (grupa wAZS) z grup¹ chorych wykazuj¹cych cechy nadwra¿liwoci na alergeny powietrznopochodne (grupa aAZS). U wszystkich chorych wykonano punktowe testy skórne, atopowe testy p³atkowe (APT) z alergenami
roztoczy kurzu domowego oraz oznaczono stê¿enia ca³kowitej i alergenowo-swoistych IgE.
W wykonanym badaniu stwierdzono du¿¹ zgodnoæ pomiêdzy wynikami punktowych testów skórnych i stê¿eniem
alergenowo-swoistych IgE a wynikami atopowych testów p³atkowych. W grupie aAZS u 9 osób na 10 (90%) badanych
stwierdzono dodatnie APT. W grupie wAZS u wszystkich osób wyniki APT by³y ujemne. Czu³oæ oznaczenia alergenowoswoistych IgE w stosunku do wyników APT wynosi³a 75%, natomiast swoistoæ 100%. Natomiast czu³oæ i swoistoæ
punktowych testów skórnych w stosunku do wyników APT wynosi³a 83%.
Atopowe testy p³atkowe s¹ cenn¹ metod¹ diagnostyczn¹ w rozpoznawaniu klinicznego znaczenia alergizacji ustroju
u chorych na atopowe zapalenie skóry. Dodatni wynik atopowych testów p³atkowych z u¿yciem alergenów powietrznopochodnych wskazuje na dominuj¹c¹ rolê pónej alergicznej reakcji zapalnej w immunonopatofizjologii atopowego zapalenia
skóry.
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Atopowe zapalenie skóry (AZS) nale¿y do chorób
o pod³o¿u alergicznym, w patogenezie której istotn¹ rolê
odgrywaj¹ zaburzenia immunologiczne. Znaczenie czêsto
rozpoznawanej u chorych na AZS nadwra¿liwoci na alergeny roztoczy kurzu domowego (Dermatophagoides
pteronyssinus i Dermatophagoides farinae) w etiopatogenezie wystêpuj¹cych u tych chorych zmian skórnych
nie jest jednoznaczne. Istniej¹ dowody, ¿e po zmniejszeniu ekspozycji na kurz domowy objawy AZS ulegaj¹ z³agodzeniu lub ustêpuj¹ ca³kowicie. S¹ dane [1,2], ¿e hospitalizacja chorych na AZS prowadzi u czêci z nich do
ograniczenia rozleg³oci i nasilenia zmian skórnych bez
zmiany sposobu leczenia. Tê obserwacjê wi¹¿e siê z mniejszym nara¿eniem chorych na alergeny kurzu domowego
w warunkach szpitalnych ni¿ domowych. Z obserwacji
Sandy [1] wynika, ¿e poprawa stanu skóry po zmniejszeniu ekspozycji na alergeny roztoczy dotyczy³a jedynie chorych z wysokim stê¿eniem swoistych IgE przeciw alergenom kurzu domowego. Clark [3] uwa¿a, ¿e alergeny

roztoczy kurzu domowego s¹ obok alergenów pleni i sierci zwierz¹t przyczyn¹ utrzymywania siê objawów AZS
w tym samym stopniu nasilenia przez ca³y rok, bez wahañ sezonowych.
Inni natomiast [4] wykazali brak ró¿nicy w czêstoci wystêpowania dodatnich natychmiastowych testów
z alergenami kurzu domowego i znamiennych stê¿eñ swoistych IgE przeciw tym alergenom u pacjentów, u których
objawy AZS zmniejszaj¹ siê lub nasilaj¹ w sezonie letnim. Na podstawie tych obserwacji wysuniêto hipotezê,
¿e nadwra¿liwoæ typu natychmiastowego na alergeny
kurzu domowego nie wp³ywa na przebieg kliniczny AZS.
Co wiêcej, wed³ug Hanifina i Rajki [5], obecnoæ alergenowo-swoistych IgE jest kryterium mniejszym, niekoniecznym do postawienia rozpoznania AZS.
Brak jednoznacznego stanowiska w sprawie
wp³ywu nadwra¿liwoci na alergeny kurzu domowego na
patogenezê AZS potwierdza z³o¿onoæ patomechanizmu
tej choroby i celowoæ badania tego zagadnienia.
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Uszkodzona wskutek ci¹g³ego mechanicznego dra¿nienia z powodu uporczywego wi¹du powierzchowna
warstwa skóry u chorych na AZS u³atwia penetracjê alergenów powietrznopochodnych. Alergen penetruj¹cy skórê
wychwytywany jest przez IgE zwi¹zan¹ na b³onie komórkowej komórek Langerhansa. Komórki te migruj¹ nastêpnie do skóry w³aciwej i pe³ni¹c rolê komórek prezentuj¹cych antygen stanowi¹ wa¿ne ogniwo indukcji odczynu
komórkowego reakcji z nadwra¿liwoci. Proliferacja komórek zapalnych i generacja okrelonego profilu cytokin
prowadzi do podtrzymywania reakcji alergiczno-zapalnej
i w konsekwencji do klinicznej manifestacji choroby.
Obserwacja ta stanowi teoretyczne uzasadnienie
celowoci stosowania skórnych atopowych testów p³atkowych (atopy patch test  APT) z wyci¹giem alergenów roztoczy kurzu domowego, sierci zwierz¹t, py³ków
traw i pleni w tej grupie chorych.
Celem badania by³a ocena przydatnoci klinicznej
APT w diagnostyce AZS w wietle braku bezporedniego zwi¹zku pomiêdzy stopniem alergizacji ustroju ocenianej na podstawie wyników punktowych testów skórnych
i stê¿enia alergenowo-swoistych IgE a obrazem klinicznym choroby.
MATERIA£ I METODYKA
Badaniami objêto 15 chorych (5 mê¿czyzn, 10 kobiet, w wieku od 18 do 42 lat, mediana 25 lat) na AZS
rozpoznanym wed³ug kryteriów Hanifina i Rajki [5] o ³agodnym i umiarkowanym przebiegu. Sporód w³¹czonych
do badania chorych wyró¿niono grupê osób wykazuj¹cych cechy alergizacji na alergeny roztoczy kurzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae)  grupa aAZS (10 osób) oraz grupê chorych bez cech alergizacji na alergeny powietrznopochodne, spe³niaj¹cych kryteria rozpoznania wewn¹trzpochodnego AZS wed³ug Wütricha [6]  grupa wAZS
(5 osób), stanowi¹cych grupê kontroln¹.
Projekt badania zosta³ zatwierdzony przez
Terenow¹ Komisjê Bioetyki przy l¹skiej Akademii
Medycznej w Katowicach, a wszyscy badani wyrazili
swoj¹ wiadom¹ pisemn¹ zgodê. Kryteria wy³¹czenia
z badania stanowi³y: ciê¿ka postaæ AZS, wspó³istnienie
innych chorób z wy³¹czeniem chorób atopowych,
obecnoæ innych czynników uniemo¿liwiaj¹cych
prawid³owe wykonanie testu (wzmo¿ona potliwoæ lub
nadmierne ow³osienie), steroidoterapia ogólna lub inna
forma immunosupresji w ci¹gu 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych w³¹czenie do badañ, stosowanie miejscowych
kortykosteroidów na powierzchniê cia³a wiêksz¹ ni¿ 30%,
fototerapia.
U wszystkich chorych objêtych badaniem przeprowadzono nastêpuj¹ce badania: punktowe testy skórne

z wyci¹giem alergenów powietrznopochodnych, atopowe
testy p³atkowe wed³ug Ringa [7] w modyfikacji w³asnej,
oznaczenie stê¿enia ca³kowitej i alergenowo-swoistych
IgE wobec alergenów roztoczy kurzu domowego.
Opis metod
Punktowe testy skórne
Testy wykonano na przedniej powierzchni przedramienia, u¿ywaj¹c histaminy w stê¿eniu 1:1000 jako kontroli dodatniej i 0,9% roztworu soli fizjologicznej jako kontroli ujemnej. Wielkoæ odczynu oceniono w milimetrach
i porównano z odczynem kontrolnym i reakcj¹ na histaminê. Wynik testu uznano za dodatni, je¿eli wielkoæ b¹bla
by³a równa lub wiêksza od redniej wartoci odczynu na
histaminê mierzonego 15 minut po za³o¿eniu testu.
Atopowe testy p³atkowe (APT)
Testy wykonano z zastosowaniem komór QI (Chemotechnique Diagnostics, Malmö, Sweden) z 40% ekstraktem mieszaniny alergenów dwóch gatunków roztoczy kurzu domowego (D. pteronyssinus i farinae), zawieszonych w obojêtnym pod³o¿u  wazelinie bia³ej. Mieszanina alergenów, dostarczona przez producenta (Chemotechnique Diagnostics, Malmö, Sweden), zawiera³a
równe iloci (50%:50%) alergenów wymienionych dwóch
gatunków roztoczy kurzu domowego.
Metodyka wykonania APT oparta by³a na danych
podanych przez Ringa [7], w modyfikacji w³asnej (czterokrotna ocena testu  pierwszy odczyt po 15 minutach,
kolejne po 24, 48 i 72 godzinach). APT zak³adano na nieobjêtej procesem chorobowym skórze pleców. W pierwszym dniu badania zak³adano zestaw piêciu komór, z których w czterech umieszczano roz³o¿on¹ równomiernie na
dnie komór mieszaninê alergenów, a w pi¹tej kontrolê
ujemn¹  wazelinê bia³¹. Usuniêcia pierwszej komory oraz
pierwszego odczytu dokonywano po 15 minutach od za³o¿enia testu celem wykluczenia reakcji natychmiastowej.
Drugi, trzeci i czwarty odczyt nastêpowa³ po odpowiednio 24, 48 i 72 godzinach od za³o¿enia testu.
Oceny nasilenia intensywnoci zmian dokonano
wed³ug propozycji Ringa [7], który sugeruje zastosowanie
stopniowania intensywnoci zmian skórnych podobnego
do stosowanego w ocenie zmian indukowanych
klasycznymi testami p³atkowymi diagnostycznymi dla
alergii kontaktowej:
(+) - reakcja w¹tpliwa (tzn. wystêpowanie jedynie
rumienia)
+
- rumieñ, naciek, brak lub niewiele grudek
++ - rumieñ, intensywny naciek, liczne grudki,
pojedyncze pêcherzyki
+++ - licznie, skupione grudki i pêcherzyki
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Ca³kowite stê¿enia IgE i alergenowo-swoiste IgE
Ca³kowite stê¿enia IgE oceniono za pomoc¹ metody
fluoroimmunoenzymatycznej FEIA z wykorzystaniem
zestawu do oznaczania System IgE FEIA Pharmacia Cap
System firmy Pharmacia. Wynik podano w kU/l. Czu³oæ
metody okrela stê¿enie < 2 kU/l.
Stê¿enia swoistych IgE w stosunku do alergenów
roztoczy kurzu domowego oznaczono za pomoc¹ metody
ELISA z wykorzystaniem zestawu PolyCheck firmy DPC
Biermann.
Wyniki podano w kU/l. Zakres wartoci waha³ siê:
od < 0,35 (klasa 0) do > 100 kU/l (klasa 6). Czu³oæ metody
okrela stê¿enie < 0,15 kU/l.

Wartoci stê¿eñ ca³kowitej IgE oraz alergenowoswoistych IgE przeciw alergenom roztoczy D. pteronyssinus i D. farinae by³y znacz¹co wy¿sze w grupie aAZS
ni¿ w grupie wAZS (odpowiednio: p<0,005; p<0,008;
p<0,03; test U Manna-Whitneya).
W grupie aAZS u 9 osób na 10 (90%) badanych
stwierdzono dodatnie APT. W grupie wAZS u wszystkich
osób wyniki APT by³y ujemne.
U ¿adnej z badanych osób nie obserwowano indukcji zmian skórnych ani wystêpowania objawów subiektywnych po 15 minutach od za³o¿enia testu APT. Po
24 godzinach od za³o¿enia APT u 4 badanych obserwowano zmiany ocenione na + (44% wszystkich dodatnich
testów po 24 godzinach; 26,6% wszystkich badanych),
a u jednego na ++ (11%; 6,6%). Po 48 godzinach u 4 baAnaliza statystyczna
danych obserwowano zmiany ocenione na + (44%), a u 5
Analizy statystycznej uzyskanych danych dokonano na ++ (55%). £¹cznie po 48 godzinach dodatnie APT
za pomoc¹ programu komputerowego Quick STATISTICA obserwowano u 9 osób (60% wszystkich badanych). Po
PL (nr licencji programu: QP9018814221M51). Uzyskane 72 godzinach u 5 osób wystêpowa³y zmiany ocenione na
wyniki przedstawiono jako medianê i przedzia³ rodkowy. +, u 4 osób na ++ i u 1 osoby na +++. Ze wzglêdu na to, ¿e
Zastosowano testy nieparametryczne (test U Manna- u jednej osoby zmiany o niewielkim nasileniu (+) pojawi³y
Whitneya).
siê dopiero po 72 godzinach i nie towarzyszy³ im wi¹d,
wynik ten uznano za ujemny. U dwóch osób obserwowano po 72 godzinach intensyfikacjê zmian (z ++ na +++)
WYNIKI
w miejscu nara¿enia na kontakt z alergenem przez 48 goZe wzglêdu na cel badania analizowano grupê
dzin. Ponadto po 72 godzinach obserwowano u czterech
chorych na AZS jako ca³oæ oraz porównano uzyskane
osób pojawienie siê (+ lub ++) lub nasilenie siê zmian (z +
wyniki w grupie chorych na wewn¹trzpochodne AZS
na ++) w miejscu kontaktu trwaj¹cego jedynie 24 godziny.
(grupa wAZS - 5 osób) z grup¹ chorych wykazuj¹cych
U jednej osoby punktowe testy skórne nie wykaza³y
cechy nadwra¿liwoci na alergeny powietrznopochodne
nadwra¿liwoci
na alergeny dwóch badanych gatunków
(grupa aAZS - 10 osób), obejmuj¹c¹ chorych na
roztoczy
kurzu
domowego; stwierdzono natomiast
zewn¹trzpochodne AZS i chorych z cechami alergizacji
obecnoæ
alergenowo-swoistych
IgE wobec alergenów
uk³adu oddechowego. Obie grupy by³y porównywalne pod
D. farinae oraz obserwowano dodatni wynik APT (po
wzglêdem wieku.
24, 48 i 72 godzinach ++).
Wyniki dokonanych oznaczeñ w surowicy w ca³ej
Zaledwie u jednej osoby stwierdzono cechy
grupie chorych na AZS i w wyró¿nionych podgrupach
nadwra¿liwoci
typu natychmiastowego (dodatnie wyniki
przedstawia tabela I.
zarówno punktowych testów skórnych, jak i istotne
stê¿enia alergenowo-swoistych IgE), przy równoczenie
Tabela I. Wyniki oznaczeñ (mediana i przedzia³ rodkowy) ujemnych wynikach APT w ka¿dym czasie obserwacji.
ca³kowitego stê¿enia IgE (tIgE), alergenowo-swoistych IgE
Czu³oæ oznaczenia alergenowo-swoistych IgE
wobec alergenów D. pteronyssinus (IgE-d1) i D. farinae (IgE-d2)
w
stosunku
do wyników APT wynosi³a 75%, a swoistoæ
w ca³ej grupie chorych na AZS i w wyró¿nionych podgrupach
100%. Natomiast czu³oæ i swoistoæ punktowych testów
(aAZS i wAZS)
skórnych w stosunku do wyników APT wynosi³a 83%.
AZS

aAZS

wAZS

tIgE

130 kU/l
(21-653)

457 kU/l
(52-925)

21 kU/l
(10-27,5)

IgE-d1

0,4 kU/l
(0-21,51)

4,63 kU/l
(0,27-44,6)

0 kU/l
(0)

IgE-d2

0,82 kU/l
(0-23,55)

15 kU/l
(0-65,05)

0 kU/l
(0)

DYSKUSJA
W wykonanym badaniu stwierdzono du¿¹ zgodnoæ
pomiêdzy wynikami punktowych testów skórnych
i stê¿eniem alergenowo-swoistych IgE a wynikami
atopowych testów p³atkowych. U dwóch chorych jednak
nadwra¿liwoæ na alergeny badanych dwóch gatunków
roztoczy kurzu domowego wykazano jedynie w testach
APT. Tylko u jednej osoby stwierdzono ujemny test APT,
mimo obecnoci reakcji typu natychmiastowego na
alergeny roztoczy kurzu domowego. Uzyskane wyniki
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pozwalaj¹ wiêc s¹dziæ, ¿e APT s¹ cenn¹ metod¹
diagnostyczn¹ alergii na roztocza kurzu domowego,
charakteryzuj¹c¹ siê du¿¹ swoistoci¹ i czu³oci¹.
Szczególnie interesuj¹ce, z punktu widzenia patofizjologii AZS, jest równie¿ spostrze¿enie dotycz¹ce nasilania siê zmian skórnych, mimo braku dalszego kontaktu
z alergenem. U kilku badanych osób obserwowano bowiem, i¿ w miejscu zdjêtej po 24 godzinach drugiej komory, przy ocenie wykonanej po 48 i 72 godzinach zwiêksza³
siê stopieñ intensywnoci zmian. 24-godzinny kontakt skóry z alergenem powodowa³ wiêc prawdopodobnie inicjacjê reakcji zapalnej nasilaj¹cej siê wraz z up³ywem czasu.
Obserwacja ta stanowi dowód na s³usznoæ tezy o ma³ej
roli nadwra¿liwoci anafilaktycznej w immunopatofizjologii AZS, zwracaj¹c jednoczenie uwagê na znaczenie
pónego odczynu alergiczno-zapalnego.
Wyniki przeprowadzonego badania stanowi¹
potwierdzenie teoretycznych za³o¿eñ, na których oparta
jest zasada wykonywania APT. Pionierskie badania
z zastosowaniem APT przeprowadzi³ w 1982r. Mitchell
[8], a w 1986r. Bruijnzeel-Koomen [9] wykaza³a po raz
pierwszy obecnoæ IgE na komórkach Langerhansa skóry.
W oparciu o to spostrze¿enie oraz wyniki APT autorka
zaproponowa³a prawdopodobny model indukcji zmian
skórnych przez alergeny powietrznopochodne u chorych
na AZS. Alergen penetruj¹cy skórê wychwytywany jest
przez IgE zwi¹zan¹ na b³onie komórkowej komórek
Langerhansa. Komórki te migruj¹ nastêpnie do skóry
w³aciwej i pe³ni¹c rolê komórek prezentuj¹cych antygen
limfocytom T, stanowi¹ wa¿ne ogniwo indukcji odczynu
komórkowego reakcji z nadwra¿liwoci. Proliferacja
komórek zapalnych i generacja okrelonego profilu cytokin
prowadzi do podtrzymywania reakcji alergiczno-zapalnej
i w konsekwencji do klinicznej manifestacji choroby. Czêæ
swoicie uczulonych limfocytów Th2 przechodzi do
kr¹¿enia. Kolejno nastêpuje stymulacja limfocytów B do
preferencyjnej produkcji IgE. Bruijnzeel-Koomen
wskazuje wiêc na istnienie b³êdnego ko³a wzajemnych
powi¹zañ, tak czêsto spotykanego w zjawiskach
biologicznych, na które sk³adaj¹ siê: alergen, limfocyty typu
Th2 oraz swoiste IgE. Badania Mitchella [8], a nastêpnie
Bruijnzeel-Koomen [9] wskazuj¹ na dominuj¹c¹ rolê
pónej alergicznej reakcji zapalnej w manifestacji klinicznej
choroby, trudnej do udowodnienia za pomoc¹ punktowych
testów skórnych.
Uzyskane w niniejszym badaniu wyniki s¹ zgodne
z wczeniej przeprowadzonymi badaniami [7], obejmuj¹cymi wiêksz¹ grupê chorych na AZS (36 osób). Darsow
i wsp. [7] wykazali w odniesieniu do alergenów D. pteronyssinus 62% zgodnoæ miêdzy wynikami punktowych
testów skórnych i 77% zgodnoæ miêdzy oznaczeniem
swoistych IgE a wynikami APT.
Uwa¿a siê [10], ¿e g³ównym gatunkiem roztoczy
kurzu domowego, obecnym w naszych warunkach klimatycznych jest D. pteronyssinus, jednak ostatnie do-

niesienia, w tym tak¿e obserwacje w³asne (dane niepublikowane), sugeruj¹ coraz wiêksz¹ czêstoæ wystêpowania w Polsce nadwra¿liwoci na alergeny D. farinae.
W wykonanym badaniu w APT stosowano mieszaninê
alergenów dwóch gatunków roztoczy - D. pteronyssinus i D. farinae w równych proporcjach. Wydaje siê, ¿e
w kontekcie wspomnianych zmian zachodz¹cych w geograficznym rozmieszczeniu ró¿nych gatunków roztoczy
oraz wyników punktowych testów skórnych u badanych
osób (z których u jednej stwierdzono nadwra¿liwoæ jedynie na alergeny D. farinae, a u wiêkszoci nadwra¿liwoæ podobnego stopnia na alergeny obu gatunków) stosowanie w celach diagnostycznych zestawu takich w³anie alergenów roztoczy, jaki zastosowano w niniejszej
pracy, jest uzasadnione.
W dotychczas przeprowadzanych badaniach testy
zak³adano na skórê niezajêt¹ procesem chorobowym, jednak¿e czêsto dokonywano usuniêcia powierzchownych
warstw naskórka poprzez wielokrotne przyklejania i odklejanie plastrów, mechaniczn¹ abrazjê lub dodanie detergentów do zestawów testowych [7,11]. Wydaje siê jednak, i¿ modelem najbardziej zbli¿onym do warunków naturalnych jest za³o¿enie testów na skórê niezmienion¹, niepoddan¹ dzia³aniu dodatkowych czynników zewnêtrznych.
Dlatego w niniejszym badaniu testy APT zak³adano na
skórê pleców, niezajêt¹ procesem chorobowym, bez wstêpnych przygotowañ.
Stosowanie jedynie testów wykrywaj¹cych nadwra¿liwoæ typu natychmiastowego mo¿e u chorych z czyst¹
form¹ AZS nie pozwoliæ na wykrycie klinicznie istotnego
uczulenia. Dalsz¹ konsekwencj¹ nieprawid³owo przeprowadzonej diagnostyki jest wdro¿enie nieodpowiedniej terapii lub niepodjêcie mo¿liwego leczenia przyczynowego.
Wykonywanie, obok punktowych testów skórnych i oznaczenia alergenowo-swoistych IgE, równie¿ testów APT
umo¿liwia pe³ne i racjonalne uzasadnienie stosowania leczenia przyczynowego, obejmuj¹cego zarówno czasoch³onne i drogie metody usuwania alergenów roztoczy kurzu
domowego z miejsca przebywania chorego, jak i swoist¹
immunoterapiê, maj¹c przy tym na uwadze liczne kontrowersje dotycz¹ce stosowania tej metody terapeutycznej w
leczeniu AZS. Interesuj¹ca i u¿yteczna klinicznie mo¿e byæ
równie¿ zaproponowana przez Imayamê [12] próba wyró¿nienia wród chorych na AZS na podstawie wyników
oznaczenia swoistych IgE i wykonania APT czterech podgrup o ró¿nym obrazie klinicznym choroby, a szczególnie
odmiennego rozmieszczenia i charakteru zmian skórnych.
Udowodnienie s³usznoci sugerowanego przez badaczy japoñskich klinicznego podzia³u AZS mog³oby stanowiæ kolejne potwierdzenie celowoci wykonywania APT.
Wydaje siê wiêc, ¿e APT s¹ cenn¹ metod¹
diagnostyczn¹, która, w po³¹czeniu z dotychczas stosowanymi
testami in vivo i in vitro, mo¿e mieæ du¿e znaczenie
w zwiêkszeniu czu³oci rozpoznawania nadwra¿liwoci na
alergeny roztoczy kurzu domowego u chorych na AZS.
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Usefulness of atopy patch tests in diagnosis of atopic dermatitis
BARBARA ROGALA, JOANNA GLÜCK, B ARBARA FILIPOWSKA
Summary
Atopic dermatitis (AD) is an allergic disease. Clinical significance of frequently diagnosed anaphylactic hypersensitivity to house dust
mite allergens is the matter of controversy. The aim of the study was to assess clinical usefulness of atopy patch testing (ATP) with house
dust mite allergens in the diagnosis of house dust mite sensitisation in patients with AD.
The results were analysed in the group of 15 patients and in two subgroups: the patients with intrinsic form of AD (wAZS) and the
patients with documented anaphylactic hypersensitivity to house dust mites (aAZS). Skin prick tests and ATP with house dust mite
allergens were performed in all subjects. Moreover, serum total and allergen-specific IgE was determined.
The strong correlation of skin prick test results, serum levels of allergen-specific IgE and ATP was found. ATP were positive in 9 subjects
among 10 in aAZS group (90%). ATP were negative in entire wAZS group. The sensitivity and specificity of allergen-specific IgE assay
as compared to ATP was 75% and 100%, respectively. The sensitivity and specificity of skin prick tests was 83%.
Therefore, ATP is a valuable diagnostic method of clinical significance estimation of house dust mite sensitisation in patients with AD.
The positive ATP results point at the important role of delayed allergic reactions in AD immunopathophysiology.
Alergia Astma Immunol 2000; 5(2): 137-141
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