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Py³ki rolin wp³ywaj¹ na objawy skórne u niektórych chorych
z atopowym wypryskiem / zapaleniem skóry (ZAZS). Od dawna
wiadomo, ¿e ekspozycja na py³ki mo¿e byæ przyczyn¹ natychmiastowych zmian rumieniowych i prawdopodobn¹ przyczyn¹ pojawiania
siê lub nasilania wyprysku. Wspó³czenie test naskórkowy z py³kami
rolin, po³¹czony z ocen¹ odczynu skóry o charakterze wyprysku
(test p³atkowy z atopenami  APT), proponowany jest jako metoda
s³u¿¹ca identyfikacji tej w³anie grupy chorych. APT mo¿e byæ
stosowany ³¹cznie z klasycznymi metodami rozpoznawania uczuleñ
IgE-zale¿nych. Po³¹czenie tych metod wydaje siê rozwi¹zaniem
interesuj¹cym w rozpoznawaniu uczuleñ IgE-zale¿nych i typu
opónionego na py³ki rolin u chorych z ZAZS. W przeciwieñstwie
do chorych z ZAZS i alergi¹ pokarmow¹, brak tutaj mo¿liwoci oceny
wyników testów punktowych (SPT), oznaczeñ alergenowo-swoistych
IgE (sIgE) i APT, w odniesieniu do przebiegu podwójnie lepej,
kontrolowanej placebo, próby prowokacji pokarmem (DBPCFC).
Istotnoæ kliniczna uczuleñ na aeroalergeny mo¿e byæ oceniana
wy³¹cznie w oparciu o dane z wywiadu. W oparciu o przegl¹d
pimiennictwa dokonano oceny przydatnoci techniki APT
w rozpoznawaniu uczuleñ na alergeny powietrzno-pochodne, ze
szczególnym uwzglêdnieniem py³ków rolin u chorych z ZAZS.
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Rola alergenów powietrzno-pochodnych w patogenezie ZAZS
Doniesienia wskazuj¹ce zwi¹zek miêdzy ekspozycj¹
na alergeny powietrzno-pochodne i pogorszeniem stanu
skóry chorych z ZAZS, siêgaj¹ lat 30. Ju¿ wówczas Rostenberg i Sulzberger obserwowali dodatnie wyniki testów p³atkowych wykonywanych z alergenami powietrz-

Pollens are clinically relevant eliciting factors in some patients
with the atopic eczema/dermatitis syndrome (AEDS). It has long been
known that exposition to pollens can produce immediate flares and it
was supposed that they can contribute in the apparition or exacerbation
of eczematous skin lesions. Recently an epicutaneous patch test with
pollens, and the evaluation of eczematous skin lesions (Atopy Patch
Test  APT) is proposed for the identification of this group of patients.
For pollens and other aeroallergens, the APT might be used in addition
to the classical diagnostic tools of IgE-mediated sensitization. This
seem to be an interesting combination for the diagnosis of IgE-mediated
and delayed type of sensitizations to pollens in patients with the
AEDS. In opposition to AEDS-patients with food alergies, here it is
not possible to interprete the results of the skin prick test (SPT),
specific serum IgE (sIgE) and APT, with regard to the outcome of the
double-blind, placebo-controlled food challenge (DBPCFC). The clinical
relevance of sensitization to aeroalergens might be evaluated with
regard to the clinical history only. Here the practical diagnostic value
of the APT with pollens and this methodology are presented based on
the literature review.
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no-pochodnymi [1]. W 1946 roku Rowe wskaza³ na zwi¹zek miêdzy ekspozycj¹ na py³ki rolin i alergicznym wypryskiem r¹k, za czym przemawia³y dodatnie wyniki testów p³atkowych [2]. Systematyczne badania nad wypryskiem wywo³ywanym przez tê grupê alergenów podjêto
w latach 80. [3]. Wyniki wydawa³y siê wówczas kontrowersyjne, poniewa¿ u¿ywaj¹c techniki testu p³atkowego
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i klasycznych alergenów reakcji IgE-zale¿nych (atopenów) uzyskiwano odczyny opónione o charakterze wyprysku. Niewyjaniony by³ wówczas mechanizm prowadz¹cy do zmian wypryskowych pod wp³ywem kontaktu
z atopenami. Dopiero odkrycie receptora wi¹¿¹cego IgE
na powierzchni komórek Langerhansa, zwróci³o uwagê
na mo¿liw¹ rolê tych komórek w prezentacji alergenów
powietrzno-pochodnych przenikaj¹cych do skóry [4].
Odkrycie to przemawia³o za mo¿liwoci¹ wspólnego
udzia³u swoistych alergenowo mechanizmów humoralnych (IgE) i komórkowych (limfocyty) w patogenezie
ZAZS. Potwierdzi³y to badania markerów powierzchniowych alergenowo swoistych limfocytów T pozyskiwanych ze zmian skórnych chorych na ZAZS i profilu uwalnianych przez te komórki cytokin [5,6,7]. Wyniki tych
badañ torowa³y drogê wspó³czesnym pogl¹dom na alergiczn¹ patogenezê ZAZS i sprawi³y, ¿e w latach 90. testy
p³atkowe z aeroalergenami znalaz³y siê w centrum uwagi
wielu badaczy. Wyniki okrelaj¹ce czêstoæ wystêpowania dodatnich APT z alergenami powietrzno-pochodnymi by³y zró¿nicowane. W zale¿noci od rodzaju badanych alergenów i przyjêtych rozwi¹zañ metodycznych
wyniki dodatnie stwierdzano u 15-100% chorych z ZAZS
[8]. Najwiêksza liczba doniesieñ dotyczy wykonywania
APT z alergenami roztoczy kurzu domowego. Opisywano te¿ odczyny fa³szywie dodatnie, zwi¹zane ze stosowaniem zbyt wysokich stê¿eñ roztoczy [9]. Liczba badañ oceniaj¹cych odczyny opónione na py³ki rolin jest
znacz¹co ni¿sza. Warto jednak odnotowaæ, ¿e podjêto
wysi³ki maj¹ce na celu opracowanie optymalnej techniki
APT z alergenami powietrzno-pochodnymi, zasady interpretacji wyników oraz czu³oci i swoistoci wskazañ
APT u chorych ZAZS [10-13].
Testy APT z alergenami powietrzno-pochodnymi
u chorych z ZAZS
Rozbie¿ne wyniki, uzyskiwane przez autorów wykonuj¹cych APT z aeroalergenami, wydaj¹ siê wynikaæ ze
stosowania ró¿nych rozwi¹zañ metodycznych. Nale¿y
wród nich wymieniæ: stosowanie zabiegów poprawiaj¹cych penetracjê alergenów, stosowanie ró¿nych naturalnych lub przetworzonych (liofilizaty) róde³ alergenów,
ró¿ne rodzaje pod³o¿a dla badanych substancji oraz ró¿ne kryteria dotycz¹ce czasu trwania okluzji i oceny reakcji. Stosowane s¹ ró¿ne zabiegi maj¹ce poprawiæ penetracjê alergenu: abrazja, stripping oraz dodawanie do pod³o¿a izopropylu myristate [3,14-20]. Mimo ¿e stosowanie
zabiegów poprawiaj¹cych penetracjê badanych czynników do skóry ma swoich zwolenników, badania zmierzaj¹ce do opracowania optymalnej metodologii APT s¹ nieliczne. W tym kierunku zmierzaj¹ wysi³ki badaczy niemieckich. W jednym z badañ, prowadzonym u 36 chorych z ZAZS, stosowano dwa stê¿enia (1000 i 10.000
PNU/g) liofilizatów roztoczy kurzu domowego, naskórka
kota, mieszanki py³ków rolin i dwa rodzaje pod³o¿a.

W tym celu u¿yto wazelinê bia³¹, z dodatkiem 10% izopropyl myristate, lub hydro¿el metylocelulozy z dodatkiem
10% glikolu propylenowego. Nie odnotowano wystêpowania odczynów dodatnich na badane substancje, u zdrowych ochotników i grupie chorych z alergicznym nie¿ytem nosa. Wyniki dodatnie uzyskiwano znamiennie czêciej stosuj¹c stê¿enia 10.000 PNU/g, ni¿ stê¿enia 5.000
PNU/g, badanych alergenów. Niezale¿nie od stê¿enia alergenów wyniki dodatnie uzyskiwano czêciej umieszczaj¹c
je w wazelinie z dodatkiem 10% izopropylu myristate. Dla
stê¿enia 10.000 PNU/g i pod³o¿a wazelinowego, z dodatkiem 10% izopropylu myristate, uzyskano odczyny dodatnie na roztocza, naskórek kota i py³ki traw odpowiednio
u 36%, 22% i 17% badanych [21]. Wyniki te s¹ zbie¿ne
z dowiadczeniami innych autorów [18].
W kolejnym badaniu chorych z ZAZS, przeprowadzonym przez ten sam zespó³, okrelono wstêpnie zale¿noæ miêdzy wynikami APT na py³ki traw a lokalizacj¹
zmian, odpowiadaj¹c¹ naturalnej ekspozycji skóry na
py³ki w okresie pylenia (N = 57, SCORAD od 15 do 90
punktów). Z badanej grupy (N = 57) wyodrêbniono 26
chorych ze zmianami na odkrytych czêciach cia³a (rêce,
przedramiona, twarz, szyja i kark). W pozosta³ych 31
przypadkach, zmiany na zakrytych czêciach cia³a nie
odpowiada³y skutkom bezporedniej ekspozycji na alergeny powietrzno-pochodne. U wszystkich wykonano APT
stosuj¹c liofilizaty roztoczy kurzu domowego, naskórka
kota i mieszanki py³ków traw, w stê¿eniach 500, 3000,
5000 i 10.000 PNU/g oraz wazeliny bia³ej jako pod³o¿a.
Wyniki potwierdzi³y oczekiwania autorów. Odczyny dodatnie odnotowano u 69% chorych ze zmianami na odkrytych czêciach cia³a oraz u 39% chorych, ze zmianami o innej lokalizacji. Odnotowano korelacjê liniow¹
miêdzy wzrostem stê¿enia badanych alergenów, w przedziale od 500 do 10.000 PNU/g i wzrostem liczby wyników dodatnich. Stê¿enie 5.000 PNU/g okaza³o siê optymalne dla wszystkich badanych alergenów. Dalsze zwiêkszanie stê¿enia prowadzi³o do znacz¹cego wzrostu liczby odczytów dodatnich tylko u chorych ze zmianami na
zakrytych czêciach cia³a (wzrost o 41%). W przypadku
chorych ze zmianami na odkrytych obszarach skóry odsetek ten by³ znacz¹co ni¿szy (wzrost o 11%) [22]. Obserwacja ta wskazuje na mo¿liwe lokalne ró¿nice odczynowoci skóry u chorych z ZAZS i nierozwi¹zane problemy zwi¹zane ze standaryzacj¹ metody.
Czy ekspozycja na uczulaj¹ce py³ki rolin pogarsza
stan skóry chorych z ZAZS ?
Wyniki dodatnie testów skórnych punktowych (SPT)
i/lub oznaczeñ sIgE oraz testów APT wskazuj¹ na stan
uczulenia, który nie zawsze oznacza rozpoznanie alergii.
Analizy struktury uczuleñ chorych z ZAZS wskazuj¹, ¿e
roztocza uczulaj¹ ich czêciej ni¿ inne alergeny powietrzno-pochodne [20,21,23]. Zjawisko penetrowania skóry ludzkiej przez immunogenne cz¹stki roztoczy udokumentowano
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lepiej ni¿ w przypadku innych alergenów tej grupy [12,24].
Jednak obserwacje kliniczne wskazuj¹, ¿e miesi¹ce letnie
i naturalna w tym okresie zwiêkszona ekspozycja na promienie UV, nie oznaczaj¹ poprawy stanu skóry u wszystkich chorych z ZAZS. Wiadomo te¿, ¿e w okresie letnim
pogarsza siê stan skóry niektórych chorych z ZAZS i alergi¹ na py³ki traw. Obserwacje te sta³y siê podstaw¹ hipotezy opartej na za³o¿eniu, ¿e wzrost ekspozycji na promienie UV nie zawsze hamuje proces prezentacji antygenów i skórny odczyn zapalny. Potwierdzaj¹ to wyniki
badania, w którym oceniano charakter uczuleñ IgE-zale¿nych (SPT, sIgE) i opónionych (APT) na py³ki traw,
u 79 chorych z ZAZS. Z badanej populacji wyodrêbniono
12 osób zg³aszaj¹cych pogorszenie stanu skóry (wi¹d i zaostrzenie wyprysku) w czasie kolejnych sezonów pylenia
i pod wp³ywem bezporedniego kontaktu skóry z traw¹.
Dla potrzeb testu APT u¿yto standaryzowanego wyci¹gu
traw (Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Lolium perenne, Phleum pratense, Poa pratensis, Festuca pratensis) o stê¿eniu 10 000 PNU/g oraz naturalnego py³ku
(Dactylis glomerata), w dawce 10 mg. Oceniaj¹c wskazania dodatnie z u¿yciem preparatu mieszaniny py³ków
(n = 20) i wybranego py³ku naturalnego (n = 15), uzyskano wysok¹ zgodnoæ wskazañ (p < 0,001). Prze³omowe
znaczenie tego badania polega na udokumentowaniu zale¿noci miêdzy pogorszeniem stanu skóry w okresie pylenia i dodatnimi odczynami opónionymi na py³ki traw.
Wyniki dodatnie APT odnotowano u 8 sporód 12 chorych zg³aszaj¹cych nasilenie w okresie pylenia i zaledwie
u 7 sporód pozosta³ych 67 chorych, nie obserwuj¹cych
takiej zale¿noci. Umo¿liwi³o to dokonanie wstêpnej oceny czu³oci i swoistoci wskazañ: SPT, sIgE i APT w rozpoznawaniu istotnych klinicznie uczuleñ na py³ki traw
w badanej grupie chorych z ZAZS [25].

Testy APT w rozpoznawaniu alergii na py³ki rolin
u chorych z ZAZS

Tabela I. Czu³oæ i swoistoæ testów punktowych (SPT), oznaczeñ sIgE oraz testów p³atkowych (APT) z py³kami traw rozpoznaj¹cych uczulenia na py³ki traw u 79 chorych z ZAZS. Punktem odniesienia by³o 12 chorych zg³aszaj¹cych pogorszenie
stanu skóry w okresie kolejnych sezonów pylenia [25]

Tabela II. Wyniki dodatnie testów s³u¿¹cych rozpoznawaniu
uczuleñ IgE-zale¿nych i typu opónionego na roztocze kurzu
domowego, naskórek kota i py³ki traw u 253 pacjentów oraz
py³ki brzozy i bylicy u 88 chorych doros³ych z ZAZS. W oparciu o [27]

Test

Czu³oæ

Swoistoæ

SPT
sIgE
APT  mieszanka py³ków traw
10 000 PNU/ g, wazelina
APT  naturalny py³ek Dactylis
glomerata 10 mg

1,00
0,92
0,75

0,33
0,33
0,84

0,67

0,90

Przedstawione wy¿ej wyniki uzyskano badaj¹c stosunkowo nieliczn¹ seriê chorych z ZAZS (n = 79), wród
których zidentyfikowano zaledwie 12 pacjentów, u których stan skóry pogarsza³ siê w okresie miesiêcy letnich,
bêd¹cych tak¿e okresem pylenia traw [25]. Sta³y siê te¿
inspiracj¹ do wysi³ków s³u¿¹cych okreleniu mo¿liwoci diagnostycznych APT. S³u¿y³o temu wieloorodkowe badanie kliniczne, w którym randomizowano miejsca
wykonania APT na skórze powierzaj¹c ich nak³adanie
i odczyt innym badaczom [26]. Przedmiotem oceny by³y
wyniki uzyskane u 253 chorych, w wieku powy¿ej 15
roku ¿ycia (wiek redni 32 ± 12 lat), wród których przewa¿a³y kobiety (78%). Jest to jedyne, jak na razie, badanie wieloorodkowe spe³niaj¹ce kryteria: randomizacji
miejsc wykonywania APT oraz podwójnie lepej i kontrolowanej placebo, techniki ich nak³adania i odczytu.
Podobnie jak w badaniu poprzednim d¹¿ono do okrelenia zale¿noci miêdzy stanem skóry i jej naturaln¹
ekspozycj¹ na alergeny powietrzno-pochodne (roztocza,
naskórek kota, py³ki traw). Starano siê te¿ potwierdziæ
zjawisko czêstszego wystêpowania dodatnich wyników
APT u chorych ze zmianami na odkrytych czêciach cia³a [22]. Autorzy d¹¿yli do okrelenia optymalnych stê¿eñ badanych alergenów, stosuj¹c je w stê¿eniach: 3000,
5000 i 10000 PNU/g i wazelinie bez zabiegów maj¹cych
poprawiaæ ich penetracjê do skóry.
U czêci badanych (n = 88) poszerzono zakres badanych alergenów o py³ki brzozy i bylicy. Wyniki APT dla
wszystkich badanych alergenów przedstawiono w tabeli II.

Alergeny
Roztocza kurze domowego
Naskórek kota
Py³ki traw
Py³ki brzozy
Py³ki bylicy

Liczba SPT s IgE APT
badanych
253
253
253
88
88

59%
54%
65%
64%
36%

56%
49%
75%
65%
65%

34%
12%
18%
11%
3%
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Okrelono te¿ odsetek chorych zg³aszaj¹cych pogorszenie stanu skóry pod wp³ywem kontaktu z kurzem domowym (52%) i w okresie pylenia traw (33%), brzozy
(13%), bylicy (10%) oraz pod wp³ywem kontaktu z kotem (23%). Traktuj¹c tych chorych jako punkt odniesienia w ocenie odczynów prawdziwie dodatnich i fa³szywie
ujemnych, okrelono czu³oæ i swoistoæ wskazañ SPT,
sIgE oraz APT dla ca³ej badanej populacji. Mimo ¿e swoistoæ APT okaza³a siê wy¿sza (wartoæ 1 oznacza³aby
0% wyników fa³szywie dodatnich) czu³oæ wskazañ tego
testu by³a ni¿sza ni¿ mia³o to miejsce w przypadku SPT
(wartoæ 1 oznacza³aby 0% wyników fa³szywie ujemnych).
Tabela III. Czu³oæ i swoistoæ testów punktowych (SPT), oznaczeñ sIgE oraz testów p³atkowych (APT) z alergenami roztoczy, naskórka kota i py³ków traw u 253 chorych z ZAZS. Punktem odniesienia byli chorzy, u których kontakt ze ród³em badanego alergenu pogarsza³ stan skóry [25]
Test

Czu³oæ

Swoistoæ

SPT
sIgE
APT

0,69  0,82
0,65  0,94
0,42  0,56

0,44  0,53
0,42  0,64
0,69  0,92

Nie potwierdzono wczeniejszych obserwacji, z których wynika³o, ¿e wyniki dodatnie APT z py³kami traw
wystêpuj¹ znamiennie czêciej u chorych ze zmianami
skórnymi na odkrytych czêciach cia³a [22]. Zale¿noæ
taka by³a znamienna tylko dla alergenów naskórka kota
(p < 0.05). Stwierdzono natomiast inn¹, bardzo istotn¹
zale¿noæ. By³a ni¹ dodatnia korelacja miêdzy dodatnim
wynikiem APT i czasem trwania ZAZS. Zale¿noæ ta
dotyczy³a te¿ wysokoci miana ca³kowitego IgE w surowicy. Wynik ten jest zgodny z wczeniejszymi obserwacjami, z których wynika, ¿e wyniki dodatnie APT wystêpuj¹ znamiennie czêciej u chorych z cechami uczuleñ
IgE-zale¿nych (dodatnie SPT, miano sIgE). Przemawia
to na korzyæ wspó³istnienia mechanizmów alergii
IgE-zale¿nej i alergii typu opónionego u chorych z ZAZS.
Warto zaznaczyæ, ¿e powy¿sza zale¿noæ nie dotyczy
wszystkich chorych z ZAZS. Wyniki dodatnie APT odnotowano te¿ u 29% chorych (roztocza kurzu domowego) i 4,1% chorych (naskórek kota, py³ki traw, brzozy,
bylicy), którzy nie wykazywali w surowicy obecnoci sIgE
skierowanych przeciwko tym alergenom (n = 253) [26].
Istniej¹ przes³anki dla za³o¿enia, ¿e warunkiem dodatniego wyniku APT jest obecnoæ alergenowo swoistych IgE
op³aszczaj¹cych komórki Langerhansa naskórka. Dlatego dodatnie wyniki APT u chorych z ujemnymi wynikami

Ryc. 1. Pacjent lat 47 z ZAZS oraz alergicznym, okresowym nie¿ytem nosa i spojówek (ASNN). Stan skóry: SCORAD - 49.
Liofilizaty: Betula sp., Corylus avellana, Dactylis glomerata (10.000 PNU/g, Biomed Kraków). Pod³o¿e: wazelina bia³a z 10%
izopropyl myristate. Okluzja: Finn Chambers 48h. Odczyt: 48 h i 72 h. APT: ++/+++
Archiwum Zak³adu Alergologii Klinicznej PAM.

Ryc. 2. Pacjentka lat 54 z ZAZS oraz alergicznym, okresowym nie¿ytem nosa i spojówek (ASNN). Stan skóry: SCORAD - 17.
Liofilizaty: Arrhentherium elatius, Dactylis glomerata, Phleum pratense (10.000 PNU/g, Biomed Kraków). Pod³o¿e: wazelina
bia³a z 10% izopropyl myristate. Okluzja: Finn Chambers 48h. Odczyt: 48 h i 72 h. APT: wyniki dodatnie: ++/+++
Archiwum Zak³adu Alergologii Klinicznej PAM
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SPT i brakiem sIgE wskazuj¹ na udzia³ mechanizmów
IgE-niezale¿nych. Podobne obserwacje poczynili badacze oceniaj¹cy wyniki APT z pokarmami u dzieci z ZAZS
[28,29,30].
Znaczenie praktyczne omawianego przez nas badania wieloorodkowego, polega³o na okreleniu optymalnych stê¿eñ alergenów powietrzno-pochodnych dla potrzeb testu p³atkowego. Wyniki analizy statystycznej,
z uwzglêdnieniem wyników w¹tpliwych i odczynów nieswoistych wskazuj¹, ¿e stê¿eñ optymalnych nale¿y poszukiwaæ dla poszczególnych róde³ alergenów. Okrelono je jako: 7000 PNU/g (roztocza kurzu domowego), 5000
PNU/g (py³ki traw) i 5.000 lub 7000 PNU/g (naskórek
kota). Wartoci tych nie okrelono dla py³ków brzozy i bylicy z powodu zbyt ma³ej liczebnoci badanych chorych.
Nale¿y podkreliæ, ¿e wyniki te uzyskano badaj¹c chorych doros³ych i autorzy badania zak³adaj¹, ¿e wartoci
te mog¹ byæ ni¿sze u dzieci.
Czy istniej¹ podstawy do stosowania APT w codziennej praktyce lekarskiej ?
Wskazania do APT z atopenami powietrzno-pochodnymi nie s¹ tak oczywiste, jak ma to miejsce w przypadku klasycznych alergenów wyprysku kontaktowego. Dotychczasowe dowiadczenia pochodz¹ przede wszystkim
z badañ chorych doros³ych. Oznacza to, ¿e wartoæ diagnostyczna APT, wykonywanych z t¹ grup¹ atopenów
u dzieci, pozostaje bli¿ej nieokrelona. Nie oznacza to
jednak, ¿e ich wartoæ diagnostyczna zosta³a okrelona
w sposób zadawalaj¹cy u chorych doros³ych. W omawianej powy¿ej serii badañ punktem odniesienia dla okrelenia czu³oci i swoistoci wskazañ APT by³ wywiad
wskazuj¹cy na pogorszenie stanu skóry przez kontakt
z badanym alergenem. Nale¿y wiêc przyj¹æ, ¿e taka ocena obarczona jest bli¿ej nieokrelonym b³êdem oceny subiektywnej chorego i badacza.
Przyjête rozwi¹zanie wynika³o jednak z braku dostêpnych rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych ekspozycjê chorego na
badane alergeny w warunkach podwójnie lepej próby
prowokacji kontrolowanej placebo. Powy¿sze zastrze¿enia nie powinny zniechêcaæ do wprowadzania APT
z alergenami powietrzno-pochodnymi do programu diagnostycznego ZAZS. W takich przypadkach nale¿y traktowaæ APT, jako badanie uzupe³niaj¹ce program diagnostyczny tradycyjnie oparty o wywiad, SPT i oznaczanie
sIgE. Oznacza to jednak ¿e interpretacja wyników APT
wymaga indywidualnej oceny, u ka¿dego pacjenta. Nadal brak miêdzynarodowych standardów okrelaj¹cych
postaæ i stê¿enie róde³ badanych alergenów, rodzaj pod³o¿a, czas okluzji oraz celowoæ stosowania technik poprawiaj¹cych penetracjê alergenów. Cytowani przez czêsto
autorzy niemieccy zalecaj¹ u¿ywanie standaryzowanych
liofilizatów róde³ alergenów i umieszczaniu ich w pod³o¿u sk³adaj¹cym siê wy³¹cznie z wazeliny na skórze nie-
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zmienionej i nie poddawanej innym zabiegom. Zalecany
przez nich czas okluzji wynosi 48 h, z odczytem odpowiednio po 48 h i 72 h, od chwili wykonania testu [21].
Innego zdania s¹ autorzy holenderscy preferuj¹cy stosowanie technik poprawiaj¹cych penetracjê alergenów.
Zalecaj¹ oni 24 godzinn¹ okluzjê, zw³aszcza przy stosowaniu tzw. strippingu i odczyt po 24 h i 48 h od chwili
wykonania testu. Autorzy holenderscy nie zalecaj¹ wykonywania zbyt wielu APT równoczenie (≤10 testów),
co s³u¿yæ ma ograniczeniu liczby odczynów nieswoistych
[31]. Wydaje siê to uzasadnione poniewa¿ chorzy z ZAZS
wykazuj¹ szczególn¹ sk³onnoæ do odczynów skóry z podra¿nienia [32].W tej sytuacji uzasadnione jest wykonywanie APT z atopenami powietrzno-pochodnymi na skórze uprzednio nie zmienionej oraz podejmowanie prób
kontrolnych z pod³o¿em i jego sk³adnikami. Warto odnotowaæ kryteria oceny APT zaproponowane przez Europejsk¹ Grupê Robocz¹ ds. Wyprysku Atopowego (European Task Force on Atopic Dermatitis  ETFAD) [33].
Tabela IV. System oceny odczynów skóry uzyskiwanych w czasie wykonywania prób p³atkowych z atopenani (APT) zaproponowany przez ETFAD w 1997 roku [32]
Odczyt APT

?
+
++
+++
++++
+++++

Stopnie nasilenia odczynu skóry
Brak odczynu (wynik ujemny)
Rumieñ (wynik w¹tpliwy)
Rumieñ, naciek
Rumieñ, nieliczne grudki (do 3)
Rumieñ, grudki (4 lub wiêcej)
Rumieñ, liczne grudki lub zlewaj¹ce siê grudki
Rumieñ, grudki i pêcherzyki

Odst¹pienie od tradycyjnych kryteriów oceny wyników prób p³atkowych z klasycznymi alergenami kontaktowymi jest uzasadnione. Wiadomo, ¿e odczyny na tê
grupê alergenów wykazuj¹ sk³onnoæ do stopniowego
narastania (crescendo) w miarê up³ywu czasu. W przypadku APT z atopenami zaobserwowano tendencjê przeciwn¹, polegaj¹c¹ na stopniowym wygasaniu (decrescendo) odczynu [33]. Pozosta³e odrêbnoci wi¹¿¹ siê z mo¿liwoci¹ odczynów natychmiastowych na atopeny, co nie
wyklucza ich kombinacji z reakcj¹ opónion¹. Wskazuj¹
na badania, w których wynik APT oceniano po up³ywie
20 min, 24 h, 48 h i 72 h, stwierdzaj¹c 9 mo¿liwych wariantów reakcji [30]. Jednak nie tylko odczyny o charakterze pokrzywki kontaktowej utrudniaj¹ wykonywanie
APT. W omawianym wy¿ej badaniu wieloorodkowym
reakcje niepo¿¹dane odnotowano u 20 (7,9%) chorych
z ZAZS. Najczêciej by³y to reakcje o charakterze pokrzywki kontaktowej. W pojedynczych przypadkach odnotowano jednak zaostrzenie wyprysku (n = 11), epizody
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astmy (n = 2) po up³ywie 36 h i 48 h oraz anafilaksji (n =
1) po up³ywie 48 h od chwili wykonania testu [27]. Nadal
brak wyników kontrolowanych badañ klinicznych, które
okrelaj¹ powtarzalnoæ wyników APT. Pojedyncze doniesienia na ten temat s¹ niepokoj¹ce i wskazuj¹ na nisk¹
powtarzalnoæ APT. W kontrolowanym prób¹ pojedynczo lep¹ badaniu chorych doros³ych ZAZS (n = 52), stosowano standaryzowane preparaty roztoczy kurzu domowego, naskórka kota, py³ków traw i pod³o¿e wazelinowe
z dodatkiem 10% izopropylu myristate. Preparaty alergenów o stê¿eniu 10.000 PNU/g pochodzi³y od renomowanych producentów, jakimi s¹ firmy Allergopharma i Stallergènes. Wynik dodatni APT by³ wskazaniem do powtórnego wykonania testu. Ostatecznie stwierdzono s³ab¹
powtarzalnoæ wyników APT (56,3%) z preparatami alergenów pochodz¹cych od tego samego producenta i nisk¹
zgodnoæ wyników APT uzyskiwane z alergenami od ró¿nych producentów [34]. Rozwi¹zaniem przysz³oci mo¿e
byæ odejcie od standaryzacji róde³ alergenów stosowanych w APT w oparciu o jednostki azotu bia³kowego
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