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Celem pracy by³a analiza wystêpowania objawów niepo¿¹danych
w trakcie przedsezonowej immunoterapii u pacjentów uczulonych na
py³ki drzew i/lub traw. Immunoterapia przedsezonowa preparatem
Pollinex® i Pollinex®+Rye monitorowana by³a w roku 1999 u 112
pacjentów uczulonych na py³ki drzew i traw w siedmiu poradniach
alergologicznych na terenie Polski. Du¿e natychmiastowe reakcje
miejscowe, definiowane jako b¹ble o rednicy wiêkszej ni¿ 5 cm
u doros³ych i 3 cm u dzieci do 12 roku ¿ycia zaobserwowano po 1,2%
wstrzykniêæ, a objawy minimalne u 12% po pierwszym i u 3% po
szóstym wstrzykniêciu szczepionki. Du¿e opónione reakcje miejscowe,
odnotowano po 4,9% wstrzykniêæ. Objawy opónione, minimalne
(obrzêk w miejscu iniekcji, ból i wi¹d ramienia, rumieñ w miejscu
szczepienia, cierpniêcie i mrowienie ramienia) zarejestrowane przez
pacjentów, miêdzy 2 a 24 godzin¹ po szczepieniach, wyst¹pi³y po 19%
wszystkich wstrzykniêæ. Niepo¿¹dane póne reakcje ogólne wyst¹pi³y
po 1,46% wstrzykniêæ (by³y to: nie¿yt spojówek, wi¹d ca³ego cia³a,
kichanie, uczucie os³abienia i rozbicia, sennoæ, wzrost temperatury
cia³a, obrzêk stawów, ból g³owy, ból w klatce piersiowej, zaburzenia
widzenia). Czêstoæ niepo¿¹danych objawów mala³a po kolejnych
iniekcjach. Nie zaobserwowano istotnych ró¿nic miêdzy wartociami
PEF mierzonymi przed i po 1 godz., po pierwszych 6 iniekcjach,
natomiast po siódmej iniekcji rednia wartoæ PEF istotnie obni¿y³a
siê o 9 l (p < 0,01), jednak u ¿adnego pacjenta nie by³o dusznoci.
Badania nasze potwierdzi³y, ¿e immunoterapia preparatami
Pollinex jest postêpowaniem bezpiecznym, wi¹¿¹cym siê z niewielk¹
liczb¹ objawów ubocznych o charakterze ³agodnym.
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This study was aimed to analyze incidence of adverse symptoms
in the course of preseasonal immunotherapy in patients allergic to tree
or/and grass pollens. The preseasonal immunotherapy with Pollinex®
and Pollinex®+Rye was studied in 1999 and it included 112 patients
with tree and grass pollen allergy in seven out-patient allergy
departments throughout Poland. Large immediate local reactions,
defined as the induration of more than 5 cm diameter in adults and 3 cm
in children up to 13 yr. old were noted in 1.2% of injections. Minor
reactions were observed in 12% and 3% after the first and sixth vaccine
injection, respectively. Large delayed local reactions were found in
4.9% of total number of injections. The delayed minimal symptoms,
(edema at injection site, pain and itching in forearm, rash at injection
site, arm paresthesis) were noted by 19% of all patients between 2 and
24 hours after the vaccine administration. Late-onset systemic
reactions were observed in 1.46% cases (including conjuctivitis, skin
itching, sneezing, sense of general weakness and distortion, increased
body temperature, headaches, painful joints, chest pains, disordered
vision). The incidence of side-effects decreased along with subsequent
injections. No significant changes of PEF measured prior to and an
hour after the first six injections were found. However, the mean PEF
measured after seventh injection was significantly decreased by 9 l
(p < 0.01), even if none of the patients studied experienced dyspnea.
This study confirmed that Pollinex immunotherapy is a safe procedure involving minor number of mild side effects.
Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(1), 45-50
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Immunoterapia swoista uwa¿ana jest za przyczynow¹
metodê leczenia alergii IgE-zale¿nych. Przy w³aciwym
doborze pacjentów jest zwykle terapi¹ efektywn¹, umo¿liwiaj¹c¹ zmniejszenie odpowiedzi na alergeny, a w konsekwencji wygaszenie zapalenia alergicznego [3-6]. W alergii, zwi¹zanej z nadwra¿liwoci¹ typu I (IgE-zale¿nej),
w której miêdzy innymi zaburzona jest równowaga limfocytów pomocniczych Th1/Th2, immunotrapia swoista prowadzi do jej przywrócenia oraz rozwoju tolerancji immunologicznej [7-10]. Istniej¹ dane wskazuj¹ce, ¿e immunoterapia swoista ma tak¿e dzia³anie modyfikuj¹ce przebieg
historii naturalnej alergii atopowej [9-11]. Ci¹g³y postêp
technologiczny i modyfikacja preparatów alergenowych,
umo¿liwia ich standaryzacjê oraz wp³ywa na ich wiêksz¹
skutecznoæ terapeutyczn¹ i lepsz¹ tolerancjê. W nowoczesnych szczepionkach, do jakich nale¿¹ preparaty Pollinex® i Pollinex®+Rye, nonikami dla alergiodów, czyli chemicznie zmodyfikowanych alergenów jest L-tyrozyna,
a wiêc aminokwas naturalnie obecny w organizmie.
Immunoterapia przedsezonowa w alergii na py³ki rolin jest najszerzej stosowan¹ form¹ terapii chorób atopowych. Stosowana wed³ug cile okrelonych wskazañ
i przez odpowiednio d³ugi okres czasu, stanowi skuteczny
sposób leczenia, ³agodz¹cy przebieg alergicznego sezonowego nie¿ytu nosa i astmy atopowej. Jednym z ograniczeñ stosowania immunoterapii jest ryzyko wystêpowania dzia³añ niepo¿¹danych w trakcie jej przebiegu i chocia¿ dzia³ania niepo¿¹dane, tak miejscowe, jak i ogólne,
wydaj¹ siê byæ nieod³¹czn¹ cech¹ immunoterapii alergenowej czêstoæ ich wystêpowania oraz realne zagro¿enie
wynikaj¹ce st¹d dla pacjenta zale¿y od wielu czynników,
miêdzy innymi od rodzaju stosowanej szczepionki oraz
sposobu jej podawania. Dlatego uzasadnione wydaje siê
prowadzenie obserwacji wieloorodkowych, maj¹cych na
celu rejestrowanie dzia³añ niepo¿¹danych w przebiegu
leczenia konkretnymi preparatami alergenowymi. Takie
badania pozwalaj¹ równie¿ na wyci¹ganie ogólniejszych
wniosków co do procedur stosowanych w czasie immunoterapii, a w efekcie pozwalaj¹ na poprawê bezpieczeñstwa leczenia.
Celem pracy by³a analiza wystêpowania objawów niepo¿¹danych, w przebiegu przedsezonowej immunoterapii
leczonych preparatami Pollinex® i Pollinex® + Rye, u pacjentów uczulonych na py³ki drzew i traw.
METODY
Plan badania
Badanie mia³o charakter prospektywny i wieloorodkowy. Prowadzone by³o w okresie podawania szczepionek Pollinex® i Pollinex®+ Rye, przed sezonem pylenia
drzew i traw, w miesi¹cach styczeñ-kwiecieñ 1999 roku.
Podstaw¹ do koñcowej analizy danych by³y obserwacje
prowadzone przez lekarzy nadzoruj¹cych immunoterapiê

oraz samych pacjentów i dokumentowane na formularzach zalecanych przez Stanowisko na temat immunoterapii Europejskiej Akademii i Immunologii Klinicznej [4].
Ocena dzia³añ niepo¿¹danych
Za dzia³ania niepo¿¹dane przyjmowano wszystkie
objawy pozostaj¹ce w czasowym zwi¹zku ze wstrzykniêciami alergenu (do 24 godzin). Du¿a, niepo¿¹dana reakcja miejscowa definiowana by³a jako reakcja w miejscu wstrzykniêcia o rednicy: u doros³ych - powy¿ej 5 cm
a u dzieci do 12 roku ¿ycia powy¿ej 3 cm. Za minimaln¹
reakcjê przyjmowano ka¿dy objaw zanotowany w zwi¹zku z immunoterapi¹, po wy³¹czeniu objawów ogólnych i
du¿ych miejscowych.
Do notowania objawów stosowano trzy formularze:
 Formularz I (Karta immunoterapii), wype³niany w czasie ka¿dej wizyty przez lekarza przed i w 30 min. po
wstrzykniêciu szczepionki umo¿liwia³ zanotowanie objawów wczesnych, wystêpuj¹cych w gabinecie. Zawiera³ równie¿ informacje dotycz¹ce pacjenta, zastosowanych alergenów i ich dawek. Formularz 1a umo¿liwia³ opisanie objawów niepo¿¹danych lub podjêtych
interwencji.
 Formularz II (Dzienniczek pacjenta) wype³niany by³
przez pacjenta w domu, a analizowany i uzupe³niany
wspólnie z lekarzem w czasie ka¿dej nastêpnej wizyty, co pozwoli³o na rejestracjê dzia³añ niepo¿¹danych,
wystêpuj¹cych w ci¹gu 24 godzin po wstrzykniêciu.
 Formularz III (Karta obserwacji: obserwacje ogólne)
mia³ na celu szczegó³ow¹ dokumentacjê niepo¿¹danych objawów ogólnych i wype³niany by³ przez lekarza nadzoruj¹cego immunoterapiê.
Pacjenci
Do immunoterapii kwalifikowani byli pacjenci z sezonowym, py³kowym nie¿ytem nosa i/lub astm¹ oskrzelow¹, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi Stanowiskami Europejskiej
Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej oraz WHO
[3]. Badaniami objêto 112 pacjentów z siedmiu polskich
orodków leczenia astmy i alergii, w tym 49 kobiet (43,8%)
i 63 mê¿czyzn (56,3%). U 20,6% (23) osób zakwalifikowanych do odczulania stwierdzono wystêpowanie objawów astmy podczas przynajmniej jednego poprzedniego
sezonu pylenia rolin. Alergiczny nie¿yt nosa stwierdzono
u 89% badanych a nie¿yt spojówek u 43,8% osób. rednia wieku leczonych wynosi³a 25,02 lat (od 8 roku ¿ycia
do 55 lat).
Metody statystyczne
Wartoci PEF przed i po kolejnych dawkach leku porównano testem t-Studenta dla prób zale¿nych. rednice
b¹bli i rumieni po kolejnych wstrzykniêciach analizowano
testem Friedmana, a czêstoci objawów, jakie pozostawa³y w zwi¹zku z immunoterapi¹ obliczano testem χ2 .
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WYNIKI
Przebieg immunoterapii
U 35 chorych (33,7%) odczulanie rozpoczêto w lutym 1999, u 68 (65,4%) w marcu 1999, a u 1osoby (0,96%)
w kwietniu 1999. W 77,9% (81) przypadkach, kolejne
wstrzykniêcia leku podawano co 7 dni. U 22,1% badanych (23 osób) przerwy pomiêdzy iniekcjami wynosi³y
14 dni, a w dwóch przypadkach 15 dni. Odczulanie preparatem Pollinex® monitorowane by³o u 112 pacjentów
w siedmiu poradniach alergologicznych na terenie Polski,
u których wykonano ³¹cznie 615 iniekcji.
Objawy niepo¿¹dane po wstrzykniêciach szczepionki
Objawy natychmiastowe
Objawy które wyst¹pi³y w ci¹gu pierwszej godziny
po wstrzykniêciu zestawiono w tabeli I.
Tabela I. Reakcje natychmiastowe miejscowe i ogólne
Objawy

Typ
Liczba %
reakcji iniekcji
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Objawy opónione
Du¿e reakcje miejscowe. Du¿e opónione reakcje miejscowe odnotowano po 30 wstrzykniêciach (4,9%). Wielkoæ reakcji miejscowych po poszczególnych wstrzykniêciach, przedstawiono w tabeli II.
Tabela II. Du¿e reakcje miejscowe, w reakcjach pónych (definiowane jako b¹bel/obrzêk o rednicy wiêkszej ni¿ 5 cm u doros³ych i 3 cm u dzieci do 12 roku ¿ycia).
Nr
Doroli
Dzieci
iniekcji Liczba rednica obrzêku Liczba rednica obrzêku
chorych (b¹bla) [cm] chorych (b¹bla) [cm]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8
9
7
3
1
1

15,5
15
10
10
10
10

1

5

Minimalne reakcje miejscowe. Do niepo¿¹danych minimalnych miejscowych reakcji opónionych, zaliczono:
Brak reakcji
573 93,2
obrzêk w miejscu iniekcji, ból i wi¹d ramienia, rumieñ w
Zaczerwienienie w miejscu
miejscu szczepienia, cierpniêcie i mrowienie ramienia.
wstrzykniêcia trwaj¹ce do 20 min. miejscowa 38
6,2
Czêstoci niepo¿¹danych objawów, manifestuj¹cych siê
Swêdzenie w miejscu wstrzykniêcia miejscowa 1
0,2
jako reakcje opónione, podobnie jak w przypadku naObrzêk i ból ramienia w miejscu
tychmiastowych, mala³y po kolejnych dawkach leku. Po
wstrzykniêcia
miejscowa 2
0,3
pierwszym wstrzykniêciu preparatu reakcje minimalne
Sennoæ
ogólna
1
0,2
opónione odnotowa³o 24%, a po pi¹tym i szóstym 9%
Razem
615 100
odczulanych pacjentów. Wstrzykniêcie nr 7 (n=10), nie
wi¹za³o siê z wyst¹pieniem niepo¿¹danych reakcji poszczeDu¿e miejscowe. U siedmiu doros³ych chorych (1,2%) piennych.
po jednym ze wstrzykniêæ preparatu wyst¹pi³y niepo¿¹- Reakcje ogólne. Niepo¿¹dane póne reakcje ogólne wydane reakcje natychmiastowe, które zgodnie z za³o¿ony- st¹pi³y po 1,46% wstrzykniêciach i by³y to: nie¿yt spojómi kryteriami mo¿na okreliæ jako du¿e reakcje miejsco- wek (³zawienie, swêdzenie, zaczerwienienie spojówek),
we, definiowane jako b¹bel lub obrzêk o rednicy wiêk- wi¹d ca³ego cia³a, kichanie, uczucie os³abienia i rozbiszej ni¿ 5 cm u doros³ych i 3 cm u dzieci do 12 roku ¿ycia. cia, sennoæ, wzrost temperatury cia³a, obrzêk stawów,
Trzy reakcje odnotowano po pierwszym wstrzykniêciu, ból g³owy, ból w klatce piersiowej, zaburzenia widzenia.
jedn¹ po drugim, jedn¹ po trzecim i dwie po czwartym
podaniu szczepionki. Wród dzieci nie by³o takich reakcji. Przerwanie immunoterapii
Minimalne miejscowe. Do minimalnych natychmiastoImmunoterapiê rozpoczê³o 112 chorych, a kolejne
wych reakcji miejscowych zaliczono: zaczerwienienie w iniekcje otrzyma³o odpowiednio: 110, 109, 106, 101 i 77
miejscu wstrzykniêcia trwaj¹ce do 20 minut, obrzêk, ból osób. Wczeniej ni¿ planowano immunoterapiê przerwai swêdzenie w miejscu szczepienia. Pierwsze wstrzykniêcie no u 10 osób. Wród przyczyn przerwania SIT podawaleku powodowa³o wyst¹pienie natychmiastowych reakcji no: infekcje, objawy py³kowicy, rozleg³y i bolesny obrzêk
niepo¿¹danych u 12,5% chorych. Po drugim i trzecim w miejscu podania leku, zaburzenia widzenia oraz inne,
podaniu objawy wyst¹pi³y u 8% leczonych, a po kolej- nie zwi¹zane z leczeniem (tabela III). Tylko u 2 pacjennych dawkach czêstoæ objawów natychmiastowych suk- tów (Nr 1 i Nr 4) powodem przerwania by³o wyst¹pienie
cesywnie mala³a. Po iniekcji szóstej objawy zg³asza³o 3%, objawów zwi¹zanych ze wstrzykniêciem preparatu.
a po ostatniej  siódmej (wykonanej tylko u dziesiêciu osób)
niepo¿¹dane reakcje natychmiastowe w ogóle nie wyst¹pi³y. Jedynym objawem ogólnym by³o krótkotrwa³e uczucie sennoci, które wyst¹pi³o u 1 pacjenta.
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Tabela III. Przyczyny przerwania immunoterapii przed ukoñczeniem pe³nego kursu
Lp. Wiek

Pocz¹tek
Liczba
immunoterapii wykonanych
iniekcji

1

53

08-03-99

1

2
3
4

22
24
24

01-03-99
02-03-99
09-03-99

4
4
1

5
6
7
8

19
22
18
20

03-03-99
01-03-99
12-03-99
03-03-99

5
5
3
3

9
10

22
12

12-03-99
06-03-99

3
5

Przyczyna przerwania SIT

Rozleg³y i bolesny obrzêk po wstrzykniêciu (14/7 cm), zaburzenia widzenia (krêgi
przed oczami)
Objawy py³kowicy, poprzedzaj¹ce wstrzykniêcie
Nie zg³osi³ siê na kolejn¹ wizytê
W godzinach popo³udniowych gor¹czka 38°C, ból ca³ej koñczyny górnej, cierpniêcie, obrzêk stawów, bez objawów ogólnych o innym charakterze
Objawy py³kowicy, poprzedzaj¹ce wstrzykniêcie
Objawy py³kowicy, poprzedzaj¹ce wstrzykniêcie
Wyjazd pacjenta poza miejscowoæ zamieszkania
W dniu planowanej iniekcji wyst¹pi³y objawy py³kowicy, po raz pierwszy o tej
porze (poprzednio w okresie pylenia traw maj/czerwiec)
Serii podtrzymuj¹cej nie zalecono bez podania przyczyny
Objawy py³kowicy poprzedzaj¹ce wstrzykniêcie

Wp³yw wstrzykniêæ szczepionki na wartoæ PEF
Nie zaobserwowano statystycznie istotnych ró¿nic
miêdzy wartociami PEF mierzonymi przed i po godzinie,
po kolejnych 6 iniekcjach Pollinexu pomimo tego, ¿e 20,6%
badanych osób leczonych z powodu py³kowicy, chorowa³o na astmê. Natomiast po siódmej iniekcji, któr¹ wykonano u 10 osób, rednia wartoæ PEF obni¿y³a siê istotnie
(rednio o 9 l) i wynosi³a: przed wstrzykniêciami
463±114,99 l/min, a po 454±115,78 l/min (p=0,004).
DYSKUSJA
W trakcie obserwacji pacjentów, prowadzonej w czasie jednego sezonu podawania szczepionki Pollinex, wykazalimy ¿e objawy uboczne zwi¹zane z jej podawaniem,
wystêpuj¹ rzadko i maj¹ charakter ³agodny. Dowodzi tego
obserwacja, ¿e na 102 pacjentów, tylko u 2 objawy niepo¿¹dane zwi¹zane czasowo ze wstrzykniêciem, by³y przyczyn¹ wczeniejszego przerwania immunoterapii. W ¿adnym przypadku objawy nie mia³y charakteru mog¹cego
zagra¿aæ bezpieczeñstwu pacjenta.
G³ównym problemem by³o zdefiniowanie i w³aciwe
zakwalifikowanie objawów ubocznych. W tym celu pos³u¿ylimy siê definicj¹ zaproponowan¹ przez Europejsk¹
Akademiê Alergologii i Immunologii Klinicznej oraz trzema formularzami, które umo¿liwi³y podawanie wszystkich
objawów przez pacjenta (samozg³aszanie), jak równie¿
uzupe³nianie tego wywiadu w czasie wizyty lekarskiej.
Najwa¿niejszymi i stosunkowo ³atwymi do zdefiniowania,
by³y wczesne objawy ogólne, wród których mo¿na by
siê spodziewaæ nasilenia objawów py³kowicy (w tym dusznoci), a nawet objawów kr¹¿eniowych. W naszym badaniu jednak ¿adne takie objawy nie wyst¹pi³y, a tylko

jeden pacjent podawa³ uczucie sennoci, które z koniecznoci zakwalifikowalimy do objawów ogólnych. Sennoæ
ta ust¹pi³a szybko i faktyczne ustalenie jej zwi¹zku ze
wstrzykniêciami jest trudne. Podobne, niespecyficzne
objawy nadmiernego zmêczenia i bólu g³owy wymienione zosta³y w pracy pogl¹dowej Mallinga [12] jako bardzo rzadkie dolegliwoci w przebiegu immunoterapii, a Pajno i wsp. [13] zaobserwowali z kolei uczucie zmêczenia
u 4 z 12 dzieci odczulanych alergenami roztoczy, ale i u 1
z 12 osobowej grupy placebo. Objawy ogólne pojawiaj¹ce siê póniej ni¿ po godzinie od wstrzykniêcia zaobserwowano u 9 (4%) pacjentów, choæ tylko po 1,5% wszystkich wstrzykniêæ. We wszystkich przypadkach objawy te
zosta³y ³atwo opanowane przez przyjêcie przez pacjenta
leków przeciwalergicznych. Podobn¹, wynosz¹c¹ 2%
czêstoæ reakcji ogólnych (po iniekcjach preparatu Alutard podawanych chorym z alergicznym nie¿ytem nosa),
opisali Winther i wsp. [14]. Czêstoæ powa¿nych reakcji
ogólnych jest bardzo ró¿na w ró¿nych publikacjach i wynosi od 0 do nawet 100% [12,15,16], jednak trudno jest
porównywaæ te obserwacje z uwagi na stosowanie ró¿nych preparatów, dawek, schematów immunoterapii, sposobów dokumentacji badañ, itd. Wyniki zbli¿one opisano
w publikacji Tabar i wsp. [17]; w obserwacji autorów powa¿ne, ogólne objawy niepo¿¹dane wyst¹pi³y po 5% wykonanych iniekcji. Objawy póne opisane w pracy Pajno
i wsp. [13] wyst¹pi³y u 2 z 12 (17%) dzieci odczulanych
wodnym ekstraktem alergenów roztoczy. Z obszernego
przegl¹du 31 prac dotycz¹cych immunoterapii (z lat 19801997) dokonanego przez Mallinga [12], wynika, ¿e objawy niepo¿adane podczas immunoterapii chorych z nie¿ytem nosa i wodnymi wyst¹pi³y u blisko 30% pacjentów,
natomiast podczas odczulania preparatami alergoidowy-
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mi ¿adne powa¿ne objawy ogólne nie wystêpowa³y. Nale¿y podkreliæ tak¿e, ¿e ogólne objawy niepo¿¹dane takie, jak nie¿yt nosa czy pokrzywka obserwowane by³y
tak¿e po iniekcjach placebo [18,19].
Mimo, ¿e w naszej pracy objawy ogólne obserwowane by³y rzadko, sam fakt ich wyst¹pienia wskazuje na
koniecznoæ informowania pacjentów o takiej mo¿liwoci
i zabezpieczenia ich w odpowiednie leki, mo¿liwe do przyjêcia w domu.
Stosunkowo naj³atwiejsze do obiektywnej oceny okaza³y siê du¿e objawy miejscowe, zdefiniowane jako obrzêk
w miejscu wstrzykniêcia przekraczaj¹cy 5 cm. W ci¹gu
pierwszej godziny obserwowano je zaledwie po 1,2%
wstrzykniêæ, natomiast nieco czêciej pojawia³y siê miedzy 2 a 24 godzin¹, bo dotyczy³y 4,9% wstrzykniêæ. We
wszystkich przypadkach zastosowanie doustnych leków
antyhistaminowych i miejscowych ok³adów z lodem ³agodzi³o objawy. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e du¿e reakcje
miejscowe opisane w naszej pracy po 1,2% wstrzykniêæ,
wyst¹pi³y rzadziej ni¿ obserwowane przez Zennera i wsp.
[18] w grupie placebo (2,1%), podczas gdy w grupie odczulanej, w wymienionej pracy, czêstoæ ta by³a blisko piêciokrotnie wy¿sza (9,7%).
Poniewa¿ formularze zawiera³y otwarte pytania,
dotycz¹ce dolegliwoci wystêpuj¹cych w zwi¹zku czasowym, (choæ bez koniecznoci stwierdzenia zwi¹zku przyczynowego), to wielu pacjentów uwa¿a³o za wskazane,
podawanie najdrobniejszych dolegliwoci, które obiektywnie trudno by³o by zakwalifikowaæ jako objawy uboczne
immunoterapii i te objawy okrelilimy umownie jako objawy minimalne. Nale¿a³y do nich zaczerwienienie,
obrzêk, bolesnoæ i wi¹d w miejscu wstrzykniêcia, itd,.
Jednak, nawet tak szeroko rozumiane objawy uboczne,
wystêpowa³y stosunkowo rzadko, bo u 12,5% chorych
w ci¹gu godziny po pierwszym wstrzykniêciu; ich czêstoæ spada³a wraz z kolejnymi wstrzykniêciami.
W naszych badaniach nie zosta³y przeprowadzone
iniekcje kontrolne, natomiast Duram i wsp. [6] analizuj¹c
objawy wystêpuj¹ce u chorych odczulanych preparatami
py³kowymi i placebo wykazali, ¿e by³y one zg³aszane istotnie czêciej w grupie placebo. Winther i wsp. [14] stwierdzili, ¿e du¿e reakcje miejscowe, o rednicy wiêkszej ni¿
8 cm wystêpowa³y tylko podczas odczulania py³kami traw
(py³ki brzozy nie wywo³ywa³y takich reakcji) i niekiedy
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poprzedza³y wyst¹pienie reakcji ogólnych po podaniu nastêpnej dawki preparatu.
Podczas sezonu pylenia, u pacjentów z astm¹ wzrasta nieswoista nadreaktywnoæ oskrzeli. Rak i wsp. [21]
wykazali, ¿e po prawid³owo przeprowadzonej immunoterapii, nieswoista nadreaktywnoæ oskrzeli nie wzrasta w
sezonie. W przebiegu immunoterapii najwiêkszym zagro¿eniem dla pacjenta, mo¿e byæ reakcja anafilaktyczna [15,
22] lub zaostrzenie astmy spowodowane podaniem szczepionki. Obawy te uwa¿ane s¹ za najczêstsz¹ przyczynê
zgonów, zwi¹zanych z niew³aciwie prowadzon¹ immunoterapi¹ [23,24]. Wykazano te¿, ¿e ryzyko wyst¹pienia
powa¿nych reakcji anafilaktycznych jest wiêksze u chorych z astm¹ ni¿ z katarem siennym [25]. Dlatego te¿
u pacjentów astm¹ oskrzelow¹ nale¿y monitorowaæ PEF
w ci¹gu 30 minut po wstrzykniêciu, co mo¿e pozwoliæ na
wczeniejsze uchwycenie ewentualnego narastania obturacji. W naszym badaniu, w czasie pierwszych 6 wstrzykniêæ, u ¿adnego z pacjentów nie obserwowano spadku
PEF po szczepieniach, ani tym bardziej ¿adnych klinicznych objawów obturacji. Jednak¿e wród 10 chorych,
u których podano siódm¹ iniekcjê, stwierdzono niewielki,
jakkolwiek statystycznie znamienny spadek wartoci PEF
(9%). Jest to tym bardziej zaskakuj¹ce, ¿e jak wynika
z ankiet, ¿aden z tych pacjentów nie zg³asza³ objawów
dusznoci, a lekarze nie stwierdzali objawów obturacji.
Wyst¹pienie tego spadku mo¿na wi¹zaæ z faktem, ¿e siódma iniekcja mia³a miejsce ju¿ w trakcie sezonu pylenia.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e spadek wartoci PEF mo¿e
byæ pierwszym sygna³em rozwijaj¹cej siê obturacji, nale¿y podkreliæ, ¿e nie jest w³aciwe podawanie szczepieñ
w okresie, gdy mo¿liwa jest obecnoæ py³ków w atmosferze nawet, jeli pacjent nie zg³asza jeszcze klinicznych
objawów sezonowej alergii. Nale¿y zaleciæ lekarzom korzystanie w wiêkszym stopniu z monitoringu py³ków w celu
unikania takich sytuacji.
Podsumowuj¹c, nasze badania potwierdzi³y, ¿e immunoterapia preparatami Pollinex® jest postêpowaniem bezpiecznym, wi¹¿¹cym siê z niewielk¹ liczb¹ objawów
ubocznych o charakterze ³agodnym. Obserwacje nasze
wskazuj¹, ¿e bezpieczna immunoterapia wymaga stworzenia w³aciwych warunków, które mo¿e zapewniæ tylko odpowiednio wyposa¿ony orodek prowadzony przez
specjalistê alergologa.
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