
134 Alergia Astma Immunologia 2010, 15 (3): 134-138

Próba prowokacyjna z żywym owadem w alergii 
na jad owadów błonkoskrzydłych

Stanowisko Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa 
Alergologicznego*  

Insect-sting challenge in patients with hymenoptera venom allergy 
Polish Allergy Society Expert Group Position Paper

MARITA NITTNER-MARSZALSKA, ANDRZEJ BANT, ANNA BODZENTA-ŁUKASZYK, ANNA BRĘBOROWICZ, 
EWA CICHOCKA-JAROSZ, EWA JASSEM, PIOTR KUNA, JERZY KRUSZEWSKI, BARBARA ROGALA, WIESŁAW SZYMAŃSKI, 
DAMIAN TWOREK, JERZY WILDE, MAGDALENA ZAKRZEWSKA, ALEKSANDER ZAKRZEWSKI

*Uchwała Zarządu Głównego PTA z dn. 27.08.2010 r.

Streszczenie

Próba prowokacyjna z żywym owadem polega na przeprowadzeniu 
kontrolowanego użądlenia przez osę lub pszczołę w warunkach gwa-
rantujących bezpieczeństwo chorego. Próba ta nie jest postępowa-
niem rutynowym i w praktyce wykonuje się ją rzadko. W stanowisku 
przedstawiono możliwe korzyści diagnostyczne w zakresie monitoro-
wania leczenia mogące uzasadniać wykonanie próby kontrolowane-
go użądlenia przez osę lub pszczołę oraz wskazania i przeciwwska-
zania do jej przeprowadzenia. Podkreślono, że w podejmowaniu 
decyzji o kwalifikacji do wykonania próby konieczna jest wnikliwa 
analiza bilansu oczekiwanych korzyści i ryzyka wystąpienia poważ-
nych działań niepożądanych. Przedstawiono też szczegółowe zasady 
postępowania z owadami, zasady i warunki przeprowadzania próby 
oraz interpretacji wyniku, jak również sposób jego wykorzystania 
w praktyce, szczególnie w ocenie wyniku immunoterapii jadami owa-
dów żądlących. Odnosząc się do etycznych aspektów, podkreślono, 
że próba nie jest postępowaniem rutynowym i w żadnym wypadku 
nie powinna być wykonywana wyłącznie na żądanie pacjenta.

Słowa kluczowe: próba prowokacyjna, użądlenie prowokacyjne, 
jad pszczoły, jad osy

Summary

Insect-sting challenge is a trial of wasp or bee-sting in the restrained 
conditions when the patient safety is secured. The trial is not a ro-
utine procedure, and in practice it is rarely conducted. The position 
paper presents potential benefits related to diagnostics and moni-
toring of treatment which can justify the trial of wasp or bee-sting 
challenge, as well as give recommendation and contraindication for 
conducting the trial. It is underlined that thorough assessment of the 
anticipated balance of benefits and risk of an occurrence of the signi-
ficant undesired effect is a prerequisite of the case verification, being 
part of the decision making process. The paper covers the issues of 
detailed measures to be undertaken during the work with insects, 
it discusses the rules and conditions of the trial and interpretation 
of the result, as well as the way of using the result in practice, par-
ticularly in the assessment of the result of immunotherapy with the 
venom of the hymenoptera insects. Considering ethical aspects, it is 
underlined that the trial is not a routine procedure and it should not 
be conducted only on a patient demand.
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Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych jest szeroko 
rozpowszechniona: miejscowe odczyny alergiczne po 
użądleniu przez osy i pszczoły występują u kilkunastu 
procent, a odczyny uogólnione u 3-8% populacji [1-3]. 
Z powodu rozpowszechnienia alergii na jad owadów 
błonkoskrzydłych, jak i z powodu ryzyka, jakie stwarzają 
dla pacjenta ciężkie poużądleniowe reakcje anafilaktycz-
ne, zagadnienia dotyczące tej postaci alergii pozostają 
w centrum zainteresowania nie tylko alergologów, ale też 
lekarzy wielu specjalności. Pomimo postępu, który doko-
nał się w diagnostyce i leczeniu alergii IgE-zależnej, i który 
zaowocował rozstrzygnięciem wielu wątpliwości diagno-
stycznych i leczniczych, niektóre z problemów alergii na 
jad owadów nadal pozostają otwarte. Niejednokrotnie 
trudno jest w sposób bezsporny ocenić znaczenie przeby-
tej reakcji alergicznej i/lub oszacować ryzyko wystąpienia 

i nasilenie reakcji alergicznej po kolejnym użądleniu, jak 
również w sposób jednoznaczny określić gatunek owada, 
który był sprawcą reakcji alergicznej, pomimo przepro-
wadzenia szczegółowego wywiadu i posługiwania się 
obecnie dostępnymi specjalistycznymi metodami dia-
gnostycznymi. Innym poważnym, nierozwiązanym nadal 
problemem, jest obiektywna ocena skuteczności immuno-
terapii jadem owadów. 

Wystandaryzowana próba prowokacji swoistym aler-
genem to użyteczne narzędzie badawcze i diagnostyczne, 
wykorzystywane powszechnie w alergologii. W alergii na 
jad owadów błonkoskrzydłych próba prowokacyjna jest 
rzadko wykonywana i polega na przeprowadzeniu kon-
trolowanego użądlenia przez żywego owada. Budzi ona 
coraz większe zainteresowanie, ale równocześnie wątpli-
wości merytoryczne, techniczne i etyczne. Przedstawione 
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stanowisko ma służyć ocenie jej zalet i wad, określeniu 
aktualnych wskazań i przeciwwskazań do próby, przed-
stawieniu rekomendowanych zasad jej wykonania oraz 
problemów jej bezpieczeństwa i aspektów etycznych.

Zalety i wady próby prowokacyjnej 
z żywym owadem

Podstawową zaletą próby prowokacyjnej z żywym 
owadem jest możliwość odtworzenia przebiegu poużą-
dleniowej reakcji alergicznej w sytuacji zapewniającej 
pacjentowi optymalne bezpieczeństwo. Monitorowanie 
przebiegu takiej reakcji pozwala na obiektywną ocenę 
charakteru i ciężkości odczynu poużądleniowego. U wielu 
pacjentów po przebyciu ciężkiej reakcji, fakt ujemnego 
wyniku próby w trakcie lub po zakończeniu immunotera-
pii jadem owada pozwala ugruntować pewność własnego 
bezpieczeństwa.

Głównymi ograniczeniami (wadami) próby prowoka-
cyjnej z żywym owadem, które muszą być uwzględnione 
przed podjęciem decyzji o jej przeprowadzeniu są:

1) możliwość wystąpienia anafilaksji stwarzającej ryzyko 
zgonu – dotychczas opisano jedno poważne powikła-
nie użądlenia prowokacyjnego pod postacią wstrząsu 
anafilaktycznego u dziecka poddanego prowokacji 
z żywym owadem po kursie immunoterapii wyciągiem 
całego ciała owada [4];

2) teoretyczna możliwość wywołania uczulenia de novo, 
zwiększenia stopnia uczulenia lub zwiększenia stopnia 
reakcji klinicznej, chociaż w dostępnym piśmiennictwie 
brakuje danych dokumentujących zwiększenie reaktyw-
ności klinicznej po przebyciu użądlenia prowokacyjnego; 

opisywano natomiast zwiększenie reaktywności skóry na 
jad owadów po użądleniu prowokacyjnym [5-7];

3) brak pełnej powtarzalności wyników, bowiem kolejne 
użądlenie prowokacyjne może dać u tego samego pa-
cjenta inny wynik niż poprzednie, co dotyczy szczegól-
nie użądleń przez Vespidae [8-10];

4) brak uznanych standardów dotyczących kwalifikacji, 
przeprowadzania i oceny próby prowokacyjnej z żywym 
owadem, co powoduje, że rezultaty tych prób są mało 
porównywalne; wyniki prowokacji z żywym owadem 
mogą się istotnie różnić z powodu: sposobu selekcji pa-
cjentów, czynników entomologicznych (wybór gatunku 
Vespidae: Vespula germanica i Vespula maculifrons) 
oraz stosowanej techniki żądlenia prowokacyjnego [11]. 

Wskazania do próby prowokacji 
żywym owadem

Zalety próby prowokacyjnej z żywym owadem sprawiają, 
że potencjalne możliwości jej wykorzystania mogłyby być 
bardzo szerokie (tabela I). Jednak w związku z ogranicze-
niami wykonywania tej próby, na które składają się zarówno 
względy etyczne oraz względy bezpieczeństwa (w tym przede 
wszystkim możliwość wystąpienia anafilaksji), jak również 
ograniczenia w interpretacji jej wyniku, przeprowadzenie 
próby prowokacyjnej z żywym owadem jest obecnie reko-
mendowane w ograniczonym zakresie wskazań:

1) u pacjentów w trakcie immunoterapii jadem pszczoły 
w celu oceny skuteczności dotychczasowego postępo-
wania (monitorowania wyniku); ujemny wynik próby 
potwierdza skuteczność szczepień i pozwala je konty-
nuować w dotychczasowy sposób; dodatni wynik 

Problemy kliniczne:
1) precyzyjna ocena i racjonalizacja wskazań do immunoterapii w grupie pacjentów uczulonych na jad i relacjonujących 

objawy alergiczne po użądleniu przez owada;
2) bezsporne ustalenie gatunku owada, który był sprawcą ciężkiej reakcji alergicznej i nie został zidentyfikowany 

przez pacjenta, szczególnie w kontekście niejednoznacznych wyników testów immunologicznych (np. uczulenie 
na jady wielu owadów);

3) weryfikacja charakteru przebytej reakcji alergicznej (anafilaksja/reakcja nieanafilaktyczna: wagowazalna, 
emocjonalna, krążeniowa itp.);

4) obiektywna ocena stopnia ciężkości przebytej reakcji (wyeliminowanie subiektywnych odczuć, emocji, lęku 
w ocenie nasilenia objawów);

5) ocena ryzyka reakcji alergicznej u osób szczególnie eksponowanych (pszczelarze, ich rodziny, strażacy) dotychczas 
nie reagujących alergicznie;

5) ocena stopnia reaktywności klinicznej u osób po reakcji alergicznej przebytej w okresie > 5 lat;
6) ocena skuteczności i monitorowanie immunoterapii jadem owadów: określenie optymalnej dawki podtrzymującej 

szczepionki, określenie optymalnego czasu trwania szczepień.

Problemy poznawcze:
1) badanie patomechanizmu anafilaksji, zwłaszcza na jad owadów;
2) badanie historii naturalnej alergii na jad owadów;
3) badanie częstości występowania reakcji alergicznej na jad w grupach ryzyka – osoby z obecnością swoistych IgE 

przeciwko jadom, grupy eksponowanych itp.;
4) badanie mechanizmu immunoterapii na jady owadów; 
5) badanie wpływu premedykacji różnymi grupami leków na skuteczność immunoterapii na jady owadów; 

Tabela I. Problemy kliniczne i poznawcze alergii na jad owadów błonkoskrzydłych, w których pomocna może być próba prowokacyjna z żywym 
owadem



136

próby oznacza nieskuteczność szczepień, co powoduje 
konieczność rozważenia weryfikacji dawki, typu szcze-
pionki i/lub protokołu szczepień;

2) u pacjentów po pełnym kursie immunoterapii jadem 
pszczoły w celu potwierdzenia uzyskania założonej 
skuteczności; ujemny wynik próby potwierdza skutecz-
ność szczepień i pozwala na ich zakończenie po 3-5 
latach od momentu rozpoczęcia; dodatni wynik próby 
oznacza nieskuteczność szczepień, co powoduje ko-
nieczność rozważenia celowości ich kontynuowania po 
weryfikacji protokołu szczepień i dawek szczepionki lub 
ich zaniechania szczepień i wdrożenia postępowania 
objawowego (edukacja pacjenta, instruktaż i zaopa-
trzenie w adrenalinę do samodzielnego zastosowania).

Nie zaleca się wykonywania próby prowokacyjnej z ży-
wym owadem:

1) w celach diagnostycznych poza szczególnymi przypad-
kami, gdy ryzyko przeprowadzenia próby jest mniejsze 
niż korzyści płynące z oceny jej wyniku;

2) u pacjentów poddanych immunoterapii jadem osy 
z powodu małej powtarzalności wyniku próby, powo-
dowanej zmienną, często małą dawką jadu w woreczku 
jadowym osy [9,12-14].

Powtarzalność wyników próby prowokacyjnej z jadem 
Vespula maculifrons wynosi 30%, a Vespula germanica tyl-
ko ok. 11%. Różnica ta jest trudna do wytłumaczenia tym 
bardziej, że jady obu gatunków cechuje duże podobień-
stwo i silna reaktywność krzyżowa. Jady te różni jednak 
zawartość innych substancji o niskiej masie cząsteczkowej, 
takich jak aminy wazoaktywne, co może wpływać na wy-
nik próby. Dodatkowym argumentem przeciw wykonywa-
niu próby prowokacji z jadem osy jest udokumentowana, 
bardzo wysoka, skuteczność immunoterapii jadem osy, za-
pewniająca protekcję 90-100% poddanych tej procedurze. 
Użądlenia prowokacyjne z żywymi osami są wykonywane 
w niektórych ośrodkach w celach badawczych, m.in. dla 
zbadania historii naturalnej alergii na jad Vespidae [15].

Przeciwwskazania do próby prowokacji 
żywym owadem

Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia prowokacji 
z żywym owadem są: 

1) ciąża;

2) aktualne ostre choroby lub towarzyszące choroby prze-
wlekłe w okresie niewyrównania;

3) stosowanie leków z grupy betablokerów i ACE-blokerów;

4) występowanie istotnych działań niepożądanych pod-
czas immunoterapii jadem. 

Próba prowokacji żywym owadem u dzieci

Brak jest wytycznych dla dzieci, co do kwalifikacji i wy-
konywania próby prowokacyjnej żywym owadem. Zgod-
nie z ogólnie przyjętymi zaleceniami, także u dzieci, poza 
niezwykle rzadkimi przypadkami, żądlenie prowokacyjne 
nie powinno być przeprowadzane przed rozpoczęciem 
immunoterapii jadem owada. Podobnie jak u dorosłych, 
szersze wskazania do przeprowadzenia próby występu-
ją w grupie dzieci, będących w trakcie immunoterapii, 

zwłaszcza przed podjęciem decyzji o jej zakończeniu, o ile 
nie miały miejsca żądlenia polne. Fakt, iż immunoterapia 
jest rekomendowana od 5. roku życia, a czas jej trwania 
w przypadku ciężkiej reakcji układowej wynosi także 
5 lat, oznacza, że wiek, w którym może zachodzić potrze-
ba przeprowadzenia żądlenia przypada na 10-12 rok ży-
cia. Za wykonaniem badania dopiero powyżej 10. roku ży-
cia przemawiałby także aspekt psychologiczny, związany 
z traumatycznym wpływem tej procedury na małe dzieci. 

Technika przeprowadzania próby 
prowokacyjnej z żywym owadem

Próba prowokacyjna z żywym owadem może być 
przeprowadzona przez przeszkolony zespół, mający do-
świadczenie w immunoterapii na jady owadów oraz umie-
jętności rozpoznawania i leczenia reakcji anafilaktycznej, 
jak również możliwości odpowiedniego zabezpieczenia 
wykonania próby (sala reanimacyjna lub sala wzmożone-
go nadzoru z wyposażeniem reanimacyjnym) [16]. Po roz-
ważeniu zasadności wskazań i wykluczeniu przeciwwska-
zań, zasady wykonywania próby prowokacyjnej z żywym 
owadem powinny uwzględniać różne elementy.

Przygotowanie pacjenta

Przed wykonaniem użądlenia prowokacyjnego należy 
uzyskać pisemną zgodę pacjenta na przeprowadzenie pró-
by, przeprowadzić wywiad lekarski, wnikliwie ocenić stan 
ogólny pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem oceny:

1) dotychczasowego przebiegu immunoterapii jadem; 

2) przyjmowanych leków;

3) stanu aktywności/wyrównania współistniejących chorób;

4) wydolności krążeniowo-oddechowej;

5) niektórych parametrów (np. wydolności oddechowej 
u chorych na astmę oskrzelową, niekiedy też wskaźni-
ków laboratoryjnych ostrej fazy). 

Należy założyć dostęp dożylny (wenflon) w miejscu 
innym niż żądlone.

Wybór miejsca żądlenia

Wewnętrzna strona przedramienia wolnego od wenflo-
nu, po uprzednim odkażeniu skóry czystym spirytusem.

Sposób kontaktu z owadem 

Pozyskane z pasieki dojrzałe pszczoły powinny być 
przechowywane do chwili wykonania próby w klatkach 
(kontenerkach) – pszczoła w warunkach pokojowych, osy 
w temperaturze od -2 do +4°C. Spowolniałe (hibernowa-
ne) owady łatwiej umieścić w 20 ml strzykawce z odciętą 
końcówką do nasadzania igły. Pszczoły można też usypiać 
dwutlenkiem węgla. 

Dopuszczalne sposoby pobudzenia 
owada do żądlenia

Uwięzione w strzykawce owady, umieszczone na skórze 
przedramienia, można pobudzić do żądlenia poprzez lek-
kie uciskanie tłokiem strzykawki.

Alergia Astma Immunologia 2010, 15 (3): 134-138
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Kontrola przebiegu użądlenia 

Efektywne użądlenie przez pszczołę jest widoczne 
w postaci pozostawionego żądła. Po ekswisceracji żądło 
pozostawiamy w skórze do całkowitego opróżnienia wor-
ka jadowego, co trwa 2-3 minuty, po czym usuwamy je, 
nie pozostawiając jego fragmentów w miejscu użądlenia.

Ocena reakcji poużądleniowej

Efektywne użądlenie objawia się dokuczliwym pieką-
cym bólem. Zazwyczaj po 20-40 sekundach pojawia się 
pokrzywkowy bąbel i towarzyszący rumień, po 20-30 
minutach narasta obrzęk, który może utrzymać się do 
następnego dnia. Po użądleniu mogą wystąpić aler-
giczne objawy miejscowe, które nie wymagają leczenia, 
natomiast wystąpienie objawów uogólnionych wymaga 
natychmiastowego wdrożenia postępowania przeciw-
wstrząsowego.

Obserwacja pacjenta w szpitalu 

Po przeprowadzeniu użądlenia prowokacyjnego chore-
go należy ściśle nadzorować, utrzymując ciągły wlew kro-
plowy (krystaloid), stale monitorując tętno, ciśnienie tęt-
nicze krwi, częstość oddechu, pulsoksymetrię, a u chorych 
na astmę lub po epizodzie bronchospazmu po poprzednim 
użądleniu, także PEF. Dostęp dożylny (wenflon) zaleca się 
utrzymać co najmniej przez dwie godziny po użądleniu. 
Z uwagi na możliwość wystąpienia odczynów późnych, 
każdy chory poddany użądleniu prowokacyjnemu powi-
nien być hospitalizowany przez kolejne 24 godziny.

Zabezpieczenie owada w celach dokumentacji 

Polega na zamrożeniu lub zatopieniu owada w alkoholu.

Sposób oceny i monitorowanie 
objawów reakcji

Ocenie poddaje się odczyn miejscowy i objawy ogólne. 
Próbę uznajemy za ujemną wówczas, gdy po użądle-

niu pojawia się typowy bąbel pokrzywkowy o średnicy do 
20 mm, z towarzyszącym rumieniem do 10 cm2. Użą-
dleniu może towarzyszyć piekący ból, ustępujący przed 
upływem 30-60 minut. Subiektywnie odczuwany przez 
chorego lęk w chwili kontrolowanego żądlenia ustępuje 
zazwyczaj po 15-30 minutach. 

Próbę uznajemy za dodatnią wówczas, gdy obok 
reakcji miejscowej wystąpi reakcja anafilaksji w postaci 
objawów:

1) ogólnych – drętwienie warg i języka, świąd podniebie-
nia i gardła, świąd i/lub pieczenie dłoni i stóp, narasta-
jący niepokój i lęk;

2) ze strony błon śluzowych – świąd, zaczerwienienie spo-
jówek, łzawienie, blokada nosa, kichanie;

3) ze strony skóry – narastający uogólniony świąd, poja-
wienie się pokrzywki, narastający obrzęk warg, okolicy 
oczodołów i narządów płciowych;

4) ze strony układu oddechowego – duszność, świszczący 
oddech, uczucie dławienia z chrypką, obrzęk głośni;

5) ze strony układu krążenia – zimny pot, nitkowate tętno, 
spadek ciśnienia, bóle zamostkowe, zaburzenia rytmu, 
zatrzymanie krążenia, bezwiedne oddanie moczu;

6) ze strony przewodu pokarmowego – przyspieszenie pe-
rystaltyki, biegunka, bóle kolkowe brzucha, bezwiedne 
oddanie stolca;

7) innych rzadszych, np. bolesne skurcze macicy.

Konieczna dokumentacja

Chory poddany użądleniu prowokacyjnemu powinien 
mieć założoną historię choroby, w której oprócz rutyno-
wych danych powinny się znajdować:

1) datowany i podpisany przez pacjenta formularz świa-
domej zgody na przeprowadzenie prowokacji z żywym 
owadem, łącznie ze szczegółową informacją o celowo-
ści, przebiegu i ryzyku użądlenia prowokacyjnego, gro-
żących następstwach, oczekiwanych korzyściach itp.;

2) wynik próby i jego interpretacja;

3) uwagi lekarza wykonującego próbę;

4) zalecenia co do dalszego postępowania: kontynuacja 
immunoterapii, zwiększenie dawki szczepionki, zakoń-
czenie immunoterapii;

5) wyznaczenie terminu badań kontrolnych i miejsca, 
gdzie badanie zostanie przeprowadzone;

6) informacja o wyposażeniu chorego w zestaw przeciw-
wstrząsowy i przeprowadzeniu instruktażu użycia auto-
skrzykawki lub ampułkostrzykawki z adrenaliną.

Aspekty etyczne próby prowokacji żywym 
owadem

Wykonywanie prób prowokacyjnych z żywym owadem 
w przypadkach odczynów poużądleniowych niebudzą-
cych wątpliwości diagnostycznych jest poważnie krytyko-
wane ze względów bezpieczeństwa, ponieważ wiąże się 
z poważnym ryzykiem wystąpienia reakcji anafilaktycznej 
u nieleczonej dotychczas osoby. Dodatkowo należy pamię-
tać, że fakt bezobjawowego przebiegu użądlenia prowo-
kacyjnego nie wyklucza wystąpienia reakcji alergicznej po 
kolejnym użądleniu zarówno polnym, jak i prowokacyj-
nym [17].

Wykonywanie próby prowokacyjnej z owadem na żąda-
nie pacjenta budzi poważne kontrowersje z uwagi na wy-
soki stopień zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta. Nale-
ży pamiętać, że ten typ prowokacji różni się od procedur 
zwykle stosowanych w chorobach alergicznych brakiem 
możliwości testowania rosnących dawek alergenu i tym 
samym od początku stwarza wyższe ryzyko wystąpienia 
reakcji anafilaktycznej. 

Marszalska M i wsp. Próba prowokacyjna z żywym owadem w alergii...
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