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Atopowe testy p³atkowe w diagnostyce alergii na
mleko krowie u niemowl¹t i ma³ych dzieci
Atopy patch test for diagnosing cows milk allergy in infants and
young children
BEATA CUDOWSKA, MACIEJ KACZMARSKI
III Klinika Chorób Dzieci AM w Bia³ymstoku, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Bia³ystok

Wprowadzenie. U pod³o¿a alergii pokarmowej le¿¹ zarówno reakcje
natychmiastowe (IgE-zale¿ne), jak i póne, w diagnostyce których
wykorzystuje siê atopowe testy p³atkowe (APT). Ze wzglêdu jednak
na brak standaryzacji APT, ich wartoæ diagnostyczna pozostaje nadal
kontrowersyjna.
Cel pracy. Celem pracy by³a weryfikacja hipotezy mówi¹cej o niskiej
przydatnoci APT w diagnostyce nadwra¿liwoci pokarmowej na
mleko krowie.
Materia³ i metody. Badania dotyczy³y 27 dzieci w wieku 5-36 m-cy
(18,15±10,03) z objawami ze strony skóry i przewodu pokarmowego,
wskazuj¹cymi na nadwra¿liwoæ na mleko krowie. Po wykonaniu
testów skórnych i APT zweryfikowano otrzymane wyniki testami
prowokacji pokarmowej. Oceniono czu³oæ, swoistoæ, wartoæ
predykcyjn¹ wyniku dodatniego (PPV) i negatywnego (NPV).
Wyniki. U 59,3% dzieci uzyskano dodatni wynik prowokacji
pokarmowej na mleko, z czego u 18,8% by³y to reakcje natychmiastowe,
u pozosta³ych (81,3%) reakcje póne. U 48,1% chorych stwierdzono
dodatnie wyniki APT na mleko, u 76,9% z nich potwierdzono
rozpoznanie dodatnim wynikiem testu prowokacji. U 37,0% dzieci
z negatywnymi wynikami testów skórnych na mleko uzyskano
dodatnie wyniki APT; testami prowokacji potwierdzono
nadwra¿liwoæ typu pónego u wiêkszoci z nich. Czu³oæ APT
wynosi³a 82%, swoistoæ  69%, PPV  64%. Dla testów skórnych
wartoci te wynosi³y odpowiednio: 91%/25%; dla sIgE 91%/38%.
Wnioski. APT wykazuj¹ wiêksz¹ swoistoæ ani¿eli testy skórne i sIgE
w diagnostyce alergii na mleko krowie u ma³ych dzieci, co pozwala na
wykrycie choroby u dzieci z pónymi reakcjami po spo¿yciu mleka
i ujemnymi wynikami testów skórnych. Ze wzglêdu na ni¿sz¹ czu³oæ
APT w stosunku do innych testów, wiarygodnoæ dodatniego wyniku
APT powinna byæ zweryfikowana testami prowokacji pokarmowej.
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Introduction. Immediate and late-phase immunological reactions are
implicated in the pathogenesis of food allergy. The atopy patch test
(APT) has been introduced into the diagnostic procedure for delayed
allergic reactions. Diagnostic accuracy of APT remains still disputable
because the methodology of APT has not been standardised.
Aim of the study. The aim of study was to verify the hypothesis that
APT value for diagnosing cows milk allergy is low.
Material and methods. 27 children aged 5-36 months (18.15±10.03)
with suspected milk-related skin and digestive symptoms were
examined by skin-prick tests, atopy patch test and the open oral food
challenge. Sensitivity, specificity, positive (PPV) and negative (NPV)
predictive value of APT were calculated.
Results. A positive challenge response to milk was found in 59.3%
children; in 18.8% as immediate-type and in 81.3% of patients as
delayed-type reactions. Positive APT to milk were noted in 48.1%
patients; in 76.9% of them the results were verified by positive oral
food challenge. Positive APT were found in 37.0% children with negative
skin-prick tests to milk; late-phase reactions were confirmed by food
challenge in most of them. Sensitivity of APT was 82%, specificity
69%, PPV 64%. For skin-prick test, the corresponding figures were:
91%/25%; for sIgE 91%/38%.
Conclusions. APT was found to be more specific method than skinprick test and sIgE, thus making it possible to detect dietary allergies
in infants with delayed cows milk allergy and negative skin-prick
tests. Because of lower sensitivity of APT in comparison to other
diagnostic tests, the APT diagnosis of food allergy should be confirmed
by oral food challenge.
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testy skórne, testy prowokacji pokarmowej

Skróty:
WA  wyprysk atopowy
APT  atopowe testy p³atkowe (atopic patch tests)
CI  przedzia³ ufnoci (confidence interval)

DBPCFC  podwójnie lepa próba prowokacji pokarmowej kontrolowana placebo (Double-Blind
Placebo Controlled Food Challenge)
LR
 wskanik wiarygodnoci  iloraz prawdopodobieñstwa (likelihood ratio)
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NPV
PPV
sIgE
SPT

 wartoæ predykcyjna wyniku negatywnego
(Negative Predictive Value)
 wartoæ predykcyjna wyniku dodatniego
(Positive Predictive Value)
 immunoglobulina E swoista
 testy naskórkowe (skin-prick test)

WPROWADZENIE
Nadwra¿liwoæ pokarmowa jest najczêstsz¹ i czêsto
pierwsz¹ manifestacj¹ choroby alergicznej, z jak¹ spotykamy siê w rozwoju ontogenetycznym dziecka. Wg ró¿nych danych epidemiologicznych dotyczy ona 4-8% dzieci [1]; w tym 4,5% niemowl¹t [2]. G³ównymi alergenami,
z którymi dziecko styka siê w pierwszym okresie swojego ¿ycia, s¹ bia³ka mleka krowiego, odpowiedzialne za
wyst¹pienie szeregu objawów klinicznych u oko³o 1,87,5% dzieci w wieku 0-3 lata [3]. Pomimo postêpu w rozumieniu mechanizmów patogenetycznych nadwra¿liwoci pokarmowej i ci¹g³ego doskonalenia metod diagnostycznych, nadal brak jest uniwersalnego, pewnego testu
diagnostycznego pozwalaj¹cego na rozpoznanie tego schorzenia, zw³aszcza u najm³odszych dzieci. Przyczyn¹ tego
faktu jest miêdzy innymi z³o¿onoæ mechanizmów patogenetycznych dotycz¹cych wg Chandra 28% pacjentów
z alergi¹ pokarmow¹ [3]. Naj³atwiej jest rozpoznawaæ
reakcje natychmiastowe (IgE-zale¿ne), w których objawy chorobowe pojawiaj¹ siê natychmiast po spo¿yciu lub
jeszcze w trakcie spo¿ywania pokarmu i cechuj¹ siê powtarzalnoci¹. Poza testami prowokacji pokarmowej, bêd¹cymi badaniem rozstrzygaj¹cym o rozpoznaniu nadwra¿liwoci pokarmowej, udzia³ alergenów w tych reakcjach
mo¿emy potwierdziæ w oparciu o testy skórne (SPT)
i oznaczenie przeciwcia³ alergenowo swoistych (sIgE) [4].
Diagnostyka reakcji opónionych i pónych nastrêcza
znacznie wiêcej trudnoci, poniewa¿ ujemny wynik testów
nie wyklucza alergii, a wywiad nie zawsze pozwala na
ustalenie bezporedniego zwi¹zku pomiêdzy spo¿yciem
konkretnego pokarmu a wyst¹pieniem objawów klinicznych. Dlatego te¿ coraz wiêcej orodków klinicznych próbuje poszerzyæ panel diagnostyczny nadwra¿liwoci pokarmowej o naskórkowe, atopowe testy p³atkowe (APT
 atopy patch test) z alergenami pokarmowymi, pozwalaj¹ce na wykrywanie reakcji immunologicznych typu pónego (typ IV wg Gella-Coombsa). Argumentem przemawiaj¹cym za ich wykorzystaniem jest znajomoæ roli limfocytów T w patogenezie alergii i korelacja z pón¹ faz¹
reakcji alergicznej, zw³aszcza u chorych z wypryskiem
atopowym [5]. Za objawy kliniczne odpowiedzialne s¹
w tych przypadkach wydzielane przez limfocyty T cytokiny, które aktywuj¹ inne komórki uk³adu immunologicznego [3]. Pierwsze doniesienia dotyczy³y przede wszystkim badañ z wykorzystaniem alergenów kontaktowych
i powietrznopochodnych [6]; ostatnie lata to próby zasto-

sowania APT w diagnostyce alergii pokarmowej [5,7].
Wyniki tych badañ wskazuj¹ na wiele rozbie¿noci i s¹
nadal kontrowersyjne. Obok prac wskazuj¹cych na brak
korelacji APT z testami prowokacji pokarmowej [8], wiele
jest równie¿ takich, które zachêcaj¹ do wykorzystania tej
metody w diagnostyce nadwra¿liwoci pokarmowej
[5,7,9]. Celem pracy by³a weryfikacja hipotezy mówi¹cej
o niskiej przydatnoci APT w diagnostyce dzieci z objawami nadwra¿liwoci pokarmowej na mleko krowie.
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Do prospektywnych badañ klinicznych zakwalifikowano 27 dzieci (23 ch³opców, 4 dziewczynki) w wieku od
5 do 36 miesiêcy, hospitalizowanych w III Klinice Chorób
Dzieci Akademii Medycznej w Bia³ymstoku w latach
2003-2004 z powodu objawów klinicznych sugeruj¹cych
nadwra¿liwoæ pokarmow¹ na mleko krowie. Za kryteria
w³¹czenia przyjêto: wiek do 3 r.¿., objawy kliniczne ze
strony skóry i/lub przewodu pokarmowego, wywiad chorobowy wskazuj¹cy na istnienie zwi¹zku pomiêdzy spo¿yciem mleka a wyst¹pieniem dolegliwoci klinicznych.
Za kryteria wy³¹czenia przyjêto: obecnoæ zmian skórnych na plecach i przedramionach uniemo¿liwiaj¹cych
wykonanie testów skórnych i p³atkowych, obecnoæ infekcji uk³adu pokarmowego (dodatnie wskaniki ostrej
fazy, badania bakteriologiczne ka³u) i nietolerancji laktozy
Tabela I. Charakterystyka kliniczna badanej grupy dzieci (n=27)
Badana grupa dzieci n = 27
Wiek 5-36 miesiêcy
rednia:
(CI 95%)
Ch³opcy (n, %)
Alergia pokarmowa w rodzinie (n, %)
Atopia w rodzinie (n, %)
Czas karmienia naturalnego
min-max (miesi¹ce):
rednia:
(CI 95%)
Wiek wyst¹pienia pierwszych objawów
min-max (miesi¹ce):
rednia:
(CI 95%)
Objawy ze strony skóry (n, %)
Objawy ze strony przewodu
pokarmowego (n, %)
Dieta eliminacyjna bezmleczna (n, %)

n (%)
18,15±10,03
(14,17-22,12)
23 (85, 1%)
7 (25, 9%)
11 (40, 7%)
1-12
4,46±2,49
(3,46-5,47)
1-24
4,59±5,20
(2,54-6,65)
20 (74, 1%)
15 (55, 6%)
24 (88, 9%)
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(test Kerryego), poda¿ leków p/histaminowych i p/alergicznych (w tym kortykosteroidów systemowych) w trakcie badania i w okresie bezporednio poprzedzaj¹cym
(w zale¿noci od okresu pó³trwania okrelonych leków),
stosowanie na skórê pleców i przedramion maci zawieraj¹cych kortykoidy (do 48 godzin). Charakterystykê kliniczn¹ badanej grupy przedstawiono w tabeli I.
Testy skórne
Testy skórne z alergenami mleka krowiego zosta³y
wykonane u wszystkich badanych dzieci wg zasad opracowanych przez Europejsk¹ Akademiê Alergologii i Immunologii Klinicznej [10]. Do testów wykorzystywano
mleko krowie z 3% zawartoci¹ t³uszczu, które w postaci
kropli by³o nak³adane na wewnêtrzn¹ stronê przedramienia. Kontrolê pozytywn¹ stanowi³ roztwór 9% Kodeiny;
kontrolê negatywn¹  roztwór soli fizjologicznej. Wynik
odczytywano po 15 minutach; jako reakcjê pozytywn¹
traktowano rednicê b¹bla >3 mm.
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Testy prowokacji pokarmowej
Testy prowokacji pokarmowej przeprowadzano wg
standardów opracowanych przez Moneret-Vautrin [12],
zwiêkszaj¹c dawki mleka co 30 minut i modyfikuj¹c ich
objêtoæ w zale¿noci od wieku dziecka. Ze wzglêdu na
wiek badanych dzieci by³a to próba otwarta, ka¿dorazowo poprzedzona testami prowokacji wargowej. Okres
diety eliminacyjnej bezmlecznej, poprzedzaj¹cy wykonanie badania, wynosi³ minimum 4 tygodnie. Za reakcje natychmiastowe przyjêto wystêpowanie objawów do 2 godzin od podania ostatniej dawki mleka. Dalsza obserwacja trwa³a do 24 godzin; nastêpnie próbê prowokacji kontynuowano w warunkach domowych. Pacjenci pozostawali pod nadzorem medycznym lekarza prowadz¹cego.
Analiza statystyczna

Obliczono nastêpuj¹ce parametry: czu³oæ, swoistoæ,
PPV, NPV oraz LR dla SPT, sIgE i APT. Dokonano analizy powy¿szych wartoci dla ka¿dej z metod oddzielnie
oraz sumarycznie (SPT, sIgE, APT) w odniesieniu do reAtopowe testy p³atkowe
akcji pónych oraz ³¹cznie wczesnych i pónych. Ze wzglêP³atkowe testy skórne by³y zak³adane na plecach, bez du na brak rozk³adu normalnego wartoci IgE, zastosowczeniejszego przygotowywania skóry i wykonywane wano test nieparametryczny Manna-Whitneya do porówwg zasad opracowanych przez Isolauri i Turjanmaa [11]. nania stê¿enia IgE w surowicy krwi dzieci z dodatnimi
Badania wykonywano z wykorzystaniem standardowych i ujemnymi wynikami testów prowokacji. Przyjêto przeplastrów testowych z komorami aluminiowymi o rednicy dzia³ ufnoci 95% do okrelenia stopnia precyzji poszczewewnêtrznej 8 mm (Finn Chamber, Epitest Ltd., Finland). gólnych oznaczeñ. Za wartoæ istotn¹ statystycznie przyDo testów przygotowywano zawiesinê z³o¿on¹ z mleka jêto p<0,05. Do analizy statystycznej wykorzystano prokrowiego w proszku i roztworu soli fizjologicznej (oko³o gram statystyczny SPSS dla Windows (wersja 8.0; PL).
300 mg proszku/0,2 ml soli). W komorze aluminiowej
umieszczano oko³o 20 mg zawiesiny. Kontrolê negatywn¹
stanowi³a mikroceluloza krystaliczna. Wyniki odczytywa- WYNIKI
ne by³y po 48 godzinach (usuniêcie za³o¿onych alergeU 16/27 dzieci (59,3%) uzyskano wynik dodatni tenów z powierzchni pleców i wstêpny odczyt po 15 minu- stów prowokacji pokarmowej. Sporód reakcji pozytywtach) oraz 72 godzinach (ostateczny odczyt). Wynik ba- nych 3/16 (18,8%) zinterpretowano jako reakcje natychdania interpretowano zgodnie z zasadami odczytywania miastowe. U jednego dziecka by³o to wyst¹pienie bólów
APT: 0  brak reakcji; +  rumieñ  reakcja ujemna lub brzucha i wymiotów, u dwojga pozosta³ych  nasilenie
w¹tpliwa, ++  rumieñ, naciek/pojedyncze grudki  reak- zmian skórnych (rumieñ, grudki, wi¹d). U 13/16 (81,3%)
cja dodatnia; +++  rumieñ, intensywny naciek, grudki/ chorych obserwowano reakcje póne, z czego u 12 dzieci
pojedyncze pêcherzyki  reakcja silnie dodatnia. Przy pod postaci¹ zaostrzenia zmian skórnych (ocena wg skali
bardzo nasilonych reakcjach, tj.: rumieñ, intensywny SCORAD), z jednoczesnym wyst¹pieniem dolegliwoci
obrzêk, liczne zlewaj¹ce siê grudki i pêcherzyki, wynik ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, nudnozapisywano jako ++++. Reakcje 0, + oraz w¹tpliwe (pod- ci, stolce z domieszk¹ luzu) u trójki z nich; u jednego
ra¿nienie, rumieñ bez nacieku) by³y traktowane jako ne- chorego stwierdzano izolowane objawy dyspeptyczne
gatywne.
(bóle brzucha, lune stolce).
U 13/27 (48,1%) dzieci uzyskano dodatnie wyniki APT
Ocena ca³kowitego poziomu immunoglobuliny E
z
alergenami
mleka krowiego (tab. II). W tej grupie bai przeciwcia³ alergenowo swoistych
danych u 10/13 (76,9%) dzieci uzyskano dodatni wynik
W celu oceny ca³kowitego stê¿enia IgE w surowicy testu prowokacji pokarmowej (reakcje póne); u 1/13
krwi oraz oznaczenia przeciwcia³ alergenowo swoistych (7,7%) dziecka obserwowano reakcjê natychmiastow¹.
pobierano jednorazowo oko³o 2 ml surowicy. Badanie APT by³y dodatnie u 11/20 (55,0%) badanych z AEDS
wykonywano z alergenami mleka firmy Pharmacia Upjohn oraz u 7/15 (46,7%) z objawami z przewodu pokarmowemetod¹ fluoroimmunoenzymatyczn¹ (UniCAP) wg zasad go.
opracowanych przez producenta. Za wynik pozytywny
przyjêto wartoci >0,7 kU/l.
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Dodatnie SPT na mleko stwierdzono u 5/27 (18,5%)
dzieci, za obecnoæ przeciwcia³ sIgE na mleko u 7/27
(25,9%) (tab. II). W tej grupie pacjentów u 3/7 (42,9%)
badanych obserwowano opisywane powy¿ej reakcje natychmiastowe po spo¿yciu mleka. U 3/27 (11,1%) dzieci
wyniki badañ wskazywa³y na wspó³udzia³ reakcji natychmiastowych i pónych (dodatnie SPT i/lub sIgE, dodatnie
APT). U 10/27 (37,0%) dzieci z negatywnymi wynikami
SPT uzyskano dodatnie wyniki na mleko w APT, z czego
w 9/10 przypadków potwierdzono nadwra¿liwoæ typu
pónego w oparciu o testy prowokacji pokarmowej. Stê¿enie IgE by³o znamiennie wy¿sze w grupie dzieci z dodatnimi wynikami testów prowokacji pokarmowej (p<0,0177)
(tab. III). U 7/27 (25,9%) badanych nie potwierdzono ¿adnym z wykonanych badañ zwi¹zku pomiêdzy spo¿yciem
mleka a wyst¹pieniem objawów klinicznych.
Tabela II. Odsetek wyników dodatnich z alergenem mleka w ró¿nych testach w badanej grupie dzieci (n=27)
Alergeny SPT
mleko

n (%)

sIgE

n (%)

APT

n (%)

5/27 (18, 5%) 7/27 (25, 9%) 13/27 (48, 1%)

Tabela III. Ca³kowity poziom IgE w surowicy krwi dzieci z dodatnim i ujemnym wynikiem testu prowokacji
Ca³a grupa
(n=27)
140,51 ±250,96
(41,24-239,79)

rednie stê¿enie IgE (IU/ml)

160,0

Tabela IV. Czu³oæ, swoistoæ, PPV, NPV oraz LR u dzieci z dodatnimi wynikami testów prowokacji (reakcje wczesne i póne)

p

dodatni wynik
ujemny wynik
prowokacji (n=16) prowokacji (n=11)

40,0

gaj¹ce o rozpoznaniu nadwra¿liwoci pokarmowej uwa¿a siê podwójnie lep¹ próbê prowokacji pokarmowej
(DBPCFC  double-blind, placebo-controlled food
challenge) [4].
Diagnostyka wstêpna opiera siê zwykle na ustaleniu
zwi¹zku przyczynowo-skutkowego pomiêdzy spo¿yciem
pokarmu a wyst¹pieniem dolegliwoci klinicznych (dane
z wywiadu) oraz wykonaniu testów skórnych i oznaczeniu przeciwcia³ alergenowo swoistych. Badania te pozwalaj¹ na wykrycie nadwra¿liwoci pokarmowej typu natychmiastowego, IgE-zale¿nego. W wielu jednak przypadkach u pod³o¿a alergii pokarmowej le¿¹ równie¿ reakcje
nadwra¿liwoci typu pónego (IV), przebiegaj¹ce z dominacj¹ odpowiedzi komórkowej [3]. Testami pozwalaj¹cymi na wykrycie alergii typu pónego s¹ APT. Liczne
doniesienia kliniczne wskazuj¹ na ich przydatnoæ w diagnostyce chorych z wypryskiem atopowym i nadwra¿liwoci¹ na alergeny powietrznopochodne [6,13]. Wykorzystanie APT w diagnostyce nadwra¿liwoci pokarmowej pozostaje nadal kontrowersyjne [14,15].
Uzyskane przez nas wyniki badañ oraz ich analiza statystyczna pozwalaj¹ na odrzucenie hipotezy o braku przydatnoci APT w diagnostyce alergii na mleko u najm³odszych dzieci. Hipoteza ta by³a podsumowaniem badañ

0,0177

Czu³oæ APT u dzieci z alergi¹ na mleko krowie (reakcje wczesne i póne) wynosi³a 82%, swoistoæ  69%.
Dla SPT wartoci te wynosi³y odpowiednio: 91%/25%;
dla sIgE 91%/38%. Przy jednoczesnym zastosowaniu
3 metod badawczych, tj.: SPT, sIgE i APT, czu³oæ wynosi³a 73%, swoistoæ  94%. Wartoæ PPV wzros³a
z 64% do 89%. (tab. IV i V).

Czu³oæ (%) Swoistoæ (%) PPV (%) NPV (%) LR+

SPT
sIgE
APT

91
91
82

25
38
69

45
50
64

20
14
15

1,21 0,36
1,45 0,24
2,62 0,26

PPV  wartoæ predykcyjna wyniku dodatniego
NPV  wartoæ predykcyjna wyniku ujemnego
LR+  wskanik wiarygodnoci (iloraz prawdopodobieñstwa) otrzymania wyniku dodatniego
LR-  iloraz prawdopodobieñstwa otrzymania wyniku ujemnego

Tabela V. Czu³oæ, swoistoæ, PPV, NPV oraz LR dla SPT, sIgE
i APT u dzieci z dodatnimi wynikami testów prowokacji na mleko
Czu³oæ (%) Swoistoæ (%) PPV (%) NPV (%) LR+

DYSKUSJA
Nadwra¿liwoæ na mleko krowie jest g³ównym problemem klinicznym u najm³odszych dzieci i najczêstsz¹
przyczyn¹ dolegliwoci ze strony skóry i przewodu pokarmowego w tej grupie wiekowej [3]. Szybkie ustalenie
rozpoznania jest warunkiem wdro¿enia w³aciwego postêpowania dietetycznego i farmakologicznego. Ze wzglêdu na z³o¿onoæ patomechanizmu oraz zmiennoæ wraz
z wiekiem obrazu klinicznego choroby, za badanie rozstrzy-

LR-

A
B
C
D
A
B
C
D

82
79
73
57





69
77
94
92

64
79
89
89

15
23
17
33

APT (reakcje wczesne i póne)
APT (reakcje póne)
SPT+sIgE+APT (reakcje wczesne i póne)
SPT+sIgE+APT (reakcje póne)

2,62
3,4
11,64
7,43

LR-

0,26
0,28
0,29
0,46
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klinicznych prowadzonych przez Osterballe i wsp. w grupie ponad 400 dzieci do 3 r.¿. z /lub bez wyprysku atopowego. Wartoæ PPV w alergii na mleko wynosi³a 45%
dla SPT oraz 0% dla APT, przy wysokiej ich swoistoci
(odpowiednio 99%/100%). Wydaje siê, ¿e przyczyn¹ tak
niskiej wartoci predykcyjnej dla wyników dodatnich jest
losowy dobór grupy badanej, w której znalaz³y siê zarówno dzieci chore, jak i zdrowe. Wskazuj¹ na to równie¿ wyniki
testów prowokacji, w których potwierdzono alergiê na mleko
krowie tylko u 0,6% badanych. Wysoki wskanik PPV
(64%) uzyskany w naszych badaniach wynika z faktu, ¿e
prowadzono je w grupie dzieci wyselekcjonowanych, spe³niaj¹cych okrelone kryteria w³¹czenia. Potwierdza to, ¿e
APT nie s¹ badaniem screeningowym, ale zarezerwowanym do diagnostyki dzieci z podejrzeniem choroby alergicznej
[16].
Przez wielu autorów APT opisywane s¹ jako metoda
o wysokiej czu³oci (60-78%) i swoistoci (95-97%), pozwalaj¹ca na identyfikacjê pónych reakcji immunologicznych. Najwiêcej opracowañ naukowych dotyczy zastosowania APT w diagnostyce wyprysku atopowego
[11,15,16,17,18]. Wynika to ze znajomoci udzia³u limfocytów T w patogenezie tej choroby. W badanej przez nas
grupie dodatnie wyniki APT otrzymano u 55% dzieci z wypryskiem atopowym; u 72,7% z nich testy prowokacji na
mleko by³y dodatnie. APT wykorzystuje siê tak¿e w diagnostyce alergii na mleko manifestuj¹cej siê objawami ze
strony przewodu pokarmowego. Czu³oæ i swoistoæ APT
u takich chorych wynosi 79% i 91% [7]. W badanej grupie u 55,6% dzieci z objawami z przewodu pokarmowego
po spo¿yciu mleka, u 46,7% z nich stwierdzono dodatnie
APT.
APT s¹ szczególnie wskazane u dzieci z ujemnymi
wynikami SPT oraz wówczas, gdy objawy kliniczne po
spo¿yciu pokarmów nie maj¹ charakteru reakcji natychmiastowych. Poszerzenie panelu diagnostycznego o APT
zwiêksza prawdopodobieñstwo wykrycia alergii na mleko [11]. W badaniach Isolauri i Turjanmmaa czu³oæ APT
i SPT zwiêksza siê do 81% z 47% (testy skórne) i 59%
(APT) [11,19].
Wg Roehra i Niggemana ³¹czna wartoæ predykcyjna wyniku dodatniego APT i sIgE wynosi 100% w alergii
na mleko i 94% w alergii na bia³ko jaja kurzego [5,9].
Pozwoli³o to na wysuniêcie przez tych autorów odwa¿nej
hipotezy o zbêdnoci wykonywania testów prowokacji pokarmowej w powy¿szych przypadkach. W badaniach w³asnych tylko u 2 dzieci stwierdzilimy jednoczenie podwy¿szone stê¿enie IgE na mleko i dodatnie APT, co korelowa³o z dodatnim wynikiem testu prowokacji pokarmowej.
Na koniecznoæ potwierdzania dodatniego wyniku
APT na mleko, testami prowokacji, wskazuje równie¿
uzyskana w naszych badaniach, stosunkowo niska czu³oæ APT (82%) w stosunku do SPT i sIgE (91%). Taka
ró¿nica pomiêdzy wynikami APT oraz SPT i sIgE mo¿e
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wynikaæ z faktu ma³ej liczebnoci chorych demonstruj¹cych reakcje natychmiastowe po spo¿yciu mleka (18,8%).
Korzystny efekt osi¹gniêto natomiast przy skojarzeniu
powy¿szych metod diagnostycznych, uzyskuj¹c wzrost
PPV z 64% do 89%.
Udowodniono, ¿e jednoczesne zastosowanie dwóch
testów badawczych: jednego o wysokiej czu³oci, pozwalaj¹cego na wykrycie potencjalnych przypadków choroby (sIgE), drugiego o wysokiej swoistoci potwierdzaj¹cego chorobê (APT), zwiêksza szansê wykrycia patologii i zminimalizowania odsetka wyników fa³szywie dodatnich [9,11].
Wiêkszoæ wyników badañ klinicznych wskazuje na
wiêksz¹ czu³oæ APT w stosunku do SPT [9,16]. W innych publikacjach APT cechuj¹ siê wiêksz¹ swoistoci¹
w odniesieniu do SPT i sIgE. Taka rozbie¿noæ wynika
przede wszystkim ze zró¿nicowanych kryteriów doboru
grupy badanej (badania populacyjne lub w grupie wyselekcjonowanej), jej liczebnoci oraz interpretacji wyników.
Swoistoæ APT wzrasta w przypadku odniesienia wyników do odpowiedzi pónych w testach prowokacji pokarmowej. W naszych badaniach obserwowano wzrost swoistoci z 69% do 77%; przy wzrocie PPV z 64% do 79%
(Tabela V). Wyniki te pozostaj¹ w korelacji z cytowanymi przez Niggemanna, który stosowa³ takie same kryteria
interpretacji wyników [18].
Za jedn¹ z innych przyczyn powy¿szych rozbie¿noci
uwa¿a siê brak standaryzacji APT. Zarówno iloæ aplikowanego do komór alergenu, wielkoæ kr¹¿ków aluminiowych, czas okluzji oraz sposób interpretacji wyników s¹
ró¿ne. W naszych badaniach opieralimy siê na standardach opracowanych przez Isolauri i Turjanmaa [11,15].
Ze wzglêdu na wiek pacjentów, wykorzystywalimy kr¹¿ki
o rednicy wewnêtrznej 8 mm, stosuj¹c okluzjê przez 48
godzin. Wiêkszoæ orodków wykorzystuje komory aluminiowe o rednicy 12 mm (zw³aszcza u dzieci >3 r.¿.).
Badania porównawcze przeprowadzone przez Niggemanna wskazuj¹, ¿e czu³oæ i swoistoæ APT z wykorzystaniem komór o rednicy 12 mm jest wiêksza ani¿eli o rednicy 6 mm [20]. Inne badania potwierdzaj¹ tak¿e, ¿e czas
okluzji (kontakt z alergenem) powinien wynosiæ 48 godzin
[21]. Wydaje siê, ¿e wartoæ diagnostyczn¹ i czu³oæ APT
mo¿na by podnieæ poprzez standaryzacjê alergenów
wykorzystywanych do tego badania, jednak¿e zast¹pienia alergenów natywnych komercyjnymi niesie ze sob¹
ryzyko zmniejszenia ich swoistoci [22].
Koniecznoæ pe³nej diagnostyki potwierdza równie¿
fakt, ¿e u 25,9% badanych nie potwierdzono ¿adnym z wykonanych badañ zwi¹zku pomiêdzy spo¿yciem mleka
a wyst¹pieniem objawów klinicznych. Opieranie siê tylko na wyniku jednego z badañ dodatkowych nios³oby ze
sob¹ ryzyko postawienia niew³aciwego rozpoznania.
W oparciu o SPT czêstoæ wystêpowania alergii na mleko wynosi³aby w badanej grupie 18,5%; w oparciu o APT
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 48,1%. Przed rozpoczêciem badania u 88,9% dzieci
stosowano dietê eliminacyjn¹ bezmleczn¹; po jego zakoñczeniu wskazania takie dotyczy³y 20/27 (74,1%) badanych.
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e APT stanowi¹
przydatn¹ metodê w rozpoznawaniu nadwra¿liwoci po-

karmowej, zw³aszcza wspólnie z wykonanymi SPT i sIgE.
Pozwalaj¹ one na unikniêcie restrykcyjnej diety, bêd¹cej
nastêpstwem niew³aciwej interpretacji dolegliwoci klinicznych. Nadal jednak testy prowokacji pokarmowej oraz
DBPCFC pozostaj¹ metoda nadrzêdn¹ i rozstrzygaj¹c¹
o rozpoznaniu alergii pokarmowej.
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