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Ocena testu cytotoksycznoci i testu ALCAT
w rozpoznawaniu alergii i ustalaniu wskazañ do leczenia
za pomoc¹ diet eliminacyjnych
Opracowano na podstawie raportu Komisji d/s Weryfikacji Niekonwencjonalnych Metod
Diagnostycznych i Leczniczych ZG Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Opracowa³: dr hab. med. MICHA£ KUREK
Wprowadzenie
Pojêcie alergia pojawi³o siê po raz pierwszy
w artykule, opublikowanym w czerwcu 1906 roku, przez
wiedeñskiego pediatrê Clemensa von Pirqueta. Warto
przy tej okazji przypomnieæ, ¿e do 1906 roku wszystkie
przejawy nadwra¿liwoci, która wynika³a ze zmienionego sposobu reagowania organizmu i prowadzi³a do
zaburzeñ chorobowych, okrelano jako przejaw zjawiska
idiosynkrazji. W rozumieniu von Pirqueta alergia,
podobnie jak idiosynkrazja, oznacza³y zmieniony sposób
reagowania organizmu (allos ergein) i prowadz¹c¹ do
objawów chorobowych nadwra¿liwoæ. Cech¹ szczególn¹
alergii, okaza³ siê jej nabyty charakter i bezporedni
zwi¹zek zmienionego sposobu reagowania z mechanizmami odpornoci swoistej [1]. Pojêcie alergii
pozwala³o opisaæ niedostrzegany dotychczas zwi¹zek
miêdzy zaburzeniami chorobowymi, uwarunkowanymi
przez mechanizmy odpornoci swoistej. By³o to
szczególnie istotne w czasach, w których zjawisko
odpornoci rozumiano powszechnie jako mechanizm
s³u¿¹cy wy³¹cznie zdrowiu. Nastêpne lata przynios³y
pojêcie atopii i opisan¹ przez Praustnitza i Kuestnera
mo¿liwoæ biernego przenoszenia alergii przy pomocy
surowicy. W 1963 roku, Gell i Coombs dokonali
klasyfikacji reakcji immunopatologicznych na 4 typy
reakcji i opisali towarzysz¹ce im typowe zespo³y
objawów klinicznych. Odkrycie w 1967 roku IgE,
bêd¹cej nonikiem alergii typu natychmiastowego,
zaowocowa³o pojawieniem siê technik oznaczania
w surowicy przeciwcia³ tej klasy. Metody te rozwijane
s¹ do dzisiaj i stanowi¹ podstawê diagnostyki
laboratoryjnej, najczêciej rozpoznawanych alergicznych
reakcji natychmiastowych i schorzeñ z krêgu atopii.
Mimo, ¿e definicja i zasady rozpoznawania zosta³y
jednoznacznie okrelone, problem alergii pozostaje do

dzisiaj ród³em kontrowersji i nieporozumieñ. Wynikaj¹
one, miêdzy innymi, z obiektywnych trudnoci
zwi¹zanych z ró¿nicowaniem alergii z reakcjami z krêgu
idiosynkrazji i innymi przejawami szeroko rozumianej
nietolerancji. Spektakularnym przyk³adem idiosynkrazji,
której objawy naladuj¹ symptomatologiê alergii typu
I, jest zespó³ astmy poaspirynowej opisany przez
Hirschberga ju¿ w 1902 roku. W 1918 roku, von Behring
zwróci³ uwagê na reakcje anafilaktoidalne, kóre nie
ró¿ni¹c siê zasadniczo od objawów anafilaksji, pojawia³y
siê ju¿ po pierwszym podaniu obcego bia³ka. W latach 80.
zwrócono uwagê na nierozwi¹zany problem nazewnictwa
niepo¿¹danych odczynów polekowych i pokarmowych,
których objawy nie ró¿ni¹ siê zasadniczo od symptomatologii wszystkich typów reakcji immunoalergicznych
Gella i Coombsa. Reakcje tego typu okrelane s¹ mianem
pseudoalergicznych (pseudoallergic reactions - PAR) [2].
Przyczyn¹ nieporozumieñ jest stosowanie metod
laboratoryjnych, które s¹ bezwartociowe lub których
przydatnoæ diagnostyczna nie zosta³a okrelona.
W okresie minionych dziesiêcioleci pojawia³o siê wiele
metod rozpoznawania alergii. Niektóre sporód nich, jak
np. metoda biernej skórnej anafilaksji, znalaz³y
zastosowanie w medycynie dowiadczalnej. Inne, mimo
pok³adanych w nich nadziei, traci³y znaczenie nie
wykazuj¹c czu³oci i swoistoci odpowiadaj¹cych
obowi¹zuj¹cym standardom. Do metod uznanych za
nieprzydatne w latach 70., nale¿y test cytotoksycznoci
(cytotoxic test), propagowany w Stanach Zjednoczonych od koñca lat 50. W latach 90. pojawi³a siê
w Polsce jego techniczna modyfikacja - test ALCAT
(Antigen Leukocyte Cellular Antibody Test). Mimo,
¿e ALCAT nie uzyska³ aprobaty Amerykañskiej
i Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii
Klinicznej oraz Zarz¹du G³ównego Polskiego
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Towarzystwa Alergologicznego, jest on rozpowszechniany w Polsce jako uniwersalna metoda rozpoznawania
alergii na pokarmy i inne czynniki rodowiska. Analiza
przyczyn popularnoci ALCAT-testu wród pacjentów
i sposobów jego propagowania przez niektórych lekarzy
w okresie po ukazaniu siê Raportu ZG PTA, wykracza
poza ramy tego opracowania. Nie sposób przy tej okazji
nie zauwa¿yæ, ¿e lekarze bêd¹cy zwolennikami tej
metody, g³osz¹ niejednokrotnie koncepcje patogenetyczne, bliskie doktrynie Ekologii Klinicznej. Ten
modny w Stanach Zjednoczonych kierunek, oparty jest
na pojmowaniu zjawiska alergii, w sposób odbiegaj¹cy
od ogólnie przyjêtej definicji. Wynikaj¹ce z tego
koncepcje patogenetyczne s¹ sprzeczne z wiedz¹
medyczn¹. Ich przenikanie do rodowiska lekarskiego
i wiadomoci pacjentów, nale¿y uznaæ za zjawiska
niepokoj¹ce, podobnie jak obci¹¿anie pacjentów
kosztami rozpoznawania alergii przy pomocy testu
ALCAT [3].
Test cytotoksycznoci i test ALCAT. Historia metody
i jej autorzy
Zasada testów cytotoksycznoci i ALCAT oparta jest na
za³o¿eniu, ¿e dodanie alergenu do zawiesiny
leukocytów osób wra¿liwych, prowadzi do zaburzeñ
czynnociowych, zmiany kszta³tu i dezintegracji tych
komórek. Opisywane przy tym zmiany jak: utrata
zdolnoci tworzenia pseudopodiów, pojawianie siê form
owalnych i leukocytoliza, traktowane s¹ jako dowód
uczulenia na badan¹ substancjê i rozpoznanie jej
przyczynowej roli w wyzwalaniu objawów chorobowych. Autorem testu jest A.P. Black, który w latach 50.
opisa³ zjawisko hamowania ruchliwoci neutrofilów,
zmiany strukturalne w cytoplamie i ograniczenie ich
¿ywotnoci, pod wp³ywem uczulaj¹cych py³ków rolin,
u osób z py³kowic¹ [4]. W latach 60., ma³¿eñstwo
W.T.K. Bryan & M.P. Bryan zmodyfikowa³o czêæ
metodyczn¹ i test zacz¹³ byæ rozpowszechniany w USA,
a nastêpnie w Finlandii i na terenie Niemiec [5]. ALCAT
zaprezentowany zosta³ po raz pierwszy pod koniec lat 80.
w Stanach Zjednoczonych. System ALCAT jest
udoskonalonym technicznie testem cytotoksycznoci.
Rozpoznawanie alergii polega na ocenie zmiany liczby
i wielkoci komórek, stymulowanych badan¹ substancj¹.
Wyniki s¹ oceniane w oparciu o wskazania sprzê¿onych
z komputerem licznika i analizatora wielkoci komórek.
Test propagowany jest jako metoda rozpoznawania
czynników wyzwalaj¹cych objawy alergii, pseudoalergii i zespo³y chorobowe wynikaj¹ce z koncepcji
patogenetycznych zwolenników doktryny Ekologii
Klinicznej . Od pocz¹tku lat 90-tych, system ALCAT
oferowany jest w Polsce przez ISO-Lab Medical
Technology ALCAT Technology Systems, a jego

rozpowszechnianiu s³u¿y monografia Test ALCAT.
Odpowied komórkowa na obce substancje: ¿ywnoæ,
plenie, uszlachetniacze ¿ywnoci, rodowisko chemiczne,
barwniki, farmakoaktywne sk³adniki ¿ywnoci, antybiotyki, NSAID. Autorem jest M.J.Pasula. Integraln¹
czêæ monografii stanowi suplement Propozycja
zastosowania ALCAT Testu w codziennej praktyce
alergologa autorstwa dr med. D.My³ek [6].
Podstawy teoretyczne i opis procedury wed³ug
twórców metody
Idea testu nawi¹zuje do opisanego w 1947 roku, przez
T.L.Squier i H.J.Lee, zjawiska niszczenia przez alergeny
py³kowe leukocytów osób z py³kowic¹ [7]. Istnienie
takiego zjawiska nie budzi w¹tpliwoci i zosta³o ono
potwierdzone przez innych autorów. Opisano tak¿e
cytotoksyczny wp³yw uczulaj¹cych alergenów na inne
komórki krwi [5]. Z badañ E. Holopainen i wsp. wynika,
¿e u 72% sporód 75 badanych, efekt cytotoksyczny
mo¿na by³o przenieæ w sposób bierny, zawieszaj¹c
leukocyty pacjenta nie reaguj¹cego w surowicy osoby
reaguj¹cej na badany czynnik. Ogrzanie surowicy do
temperatury 56 0C ogranicza³o odsetek dodatnich
wyników do 40%. Reakcjê mo¿na by³o zablokowaæ
dodaj¹c do surowicy EDTA, preparat antyhistaminowy,
kromoglikan dwusodowy i glukokortykostreroid
odpowiednio u: 100%, 93% 45% i 19 - 52%. Potwierdza
to istnienie efektu uszkodzenia leukocytów przez badane
substancje i wskazuje na udzia³ wielu czynników, w tym
cytokin, ale nie wyjania istoty mechanizmu ich
uszkodzenia [8]. Zdaniem innych badaczy, niektóre
sporód obserwowanych reakcji cytotoksycznych, mog¹
wynikaæ z oczywistych w³aciwoci farmakologicznych
lub toksycznych badanych substancji, przy czym ocenê
zale¿noci miêdzy bodcem a reakcj¹ utrudniaj¹
nierozwi¹zane problemy metodyczne testu. Nale¿¹ do
nich: niekontrolowane zmiany pH, stosowanie wody
destylowanej w celu osi¹gniêcia lizy erytrocytów oraz
wspomniane powy¿ej, stosowanie substancji o nieokrelonych jednoznacznie w³aciwociach farmakologicznych, toksycznych i mikrobiologicznych. Oznacza
to, ¿e w³aciwoci rodowiska, w którym zawieszone s¹
badane leukocyty i jego zmiany, zwi¹zane z wprowadzaniem obcych substancji, s¹ nieporównywalne nawet
u tego samego pacjenta [9]. Powy¿sze zastrze¿enia
dotycz¹ testu cytotoksycznoci i mimo wprowadzenia
usprawnieñ technicznych, tak¿e testu ALCAT.
Autorzy testu cytotoksycznoci zalecaj¹ jego
wykonywanie z u¿yciem silikonowanych szkie³ek
podstawowych i nakrywkowych, na których umieszczana
jest zawiesina badanych komórek, w piercieniach
wazelinowych. Zawiesinê leukocytów uzyskuje siê
z 10 ml krwi ¿ylnej, pobieranej od pacjenta
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pozostaj¹cego na czczo przez okres 12 godzin. Po
umieszczeniu krwi w specjalnym naczyniu, dodaniu
0.8 ml mieszaniny cytrynianów sodu i potasu
z dodatkiem dekstrozy, a nastêpnie odwirowaniu
zawiesiny, z komórek osadu pozyskuje siê leukocyty.
Kolejnym etapem jest ich umieszczenie wewn¹trz
piercieni wazelinowych na szkie³kach podstawowych.
Twórcy metody zalecaj¹ stosowanie dostêpnych na rynku
diagnostycznych wyci¹gów alergenów lub te¿ sporz¹dzanie wyci¹gów badanych substancji we w³asnym
zakresie. Technika ich przygotowywania polega na
uzupe³nieniu masy 8 mg suchej substancji 1 ml
niepirogennej wody destylowanej, wymieszaniu i po
up³ywie 24 godzin, pozyskaniu cieczy sklarowanej nad
osadem. Reakcja oceniana jest przy u¿yciu mikroskopu
i polega na porównaniu komórek, poddanych dzia³aniu
badanej substancji z prób¹ kontroln¹. Ocenie efektu
cytotoksycznoci s³u¿y system punktowy, w którym
1 punkt odpowiada ograniczeniu ruchliwoci komórek,
a 4 - pojawieniu siê form owalnych i cech leukocytolizy [5].
W przypadku stosowania testu ALCAT, krew pobierana
jest do probówki z dodatkiem 3.8% cytrynianiu sodu,
rozcieñczana roztworem izotonicznym i umieszczana
w odpowiednich naczyniach. Próby kontrolne
uzupe³niane s¹ neutralnym roztworem buforuj¹cym
i podobnie jak próby poddane stymulacji (inkubowane
z dyskami wysyconymi testowanymi substancjami),
poddawane s¹ procesowi mieszania. Po dokonaniu lizy
erytrocytów, zawartoæ próby jest aspirowana przez
pompê i przeprowadzana przez czytnik iloci i objêtoci
przep³ywaj¹cych komórek. System jest sprzê¿ony
z komputerem, który dokonuje automatycznie pomiarów
liczby i objêtoci, analizuj¹c równoczenie zale¿noci
miêdzy objêtoci¹ (krzywa X) i liczb¹ (krzywa Y)
przep³ywaj¹cych komórek. Przedmiotem interpretacji s¹
procentowe przesuniêcia uzyskanych histogramów
leukocytów poddawanych stymulacji, w odniesieniu do
prób kontrolnych. Uzyskanie ró¿nicy przekraczaj¹cej
wartoæ 9%, traktowane jest jako dodatni wynik próby.
Proponowany przez producenta zestaw substancji
testowych dla systemu ALCAT, obejmuje: 120 pokarmów,
10 rodzajów grzybów pleniowych, 10 niesterydowych
leków przeciwzapalnych, 10 antybiotyków, 20 innych
substancji farmakologicznie czynnych, 20 syntetycznych
dodatków stosowanych przez przemys³ spo¿ywczy oraz
10 substancji chemicznych zanieczyszczaj¹cych
rodowisko [6].
Ocena wartoci diagnostycznej testu
cytotoksycznego
Pod koniec lat 50-tych, test cytotoksyczny propagowano
w Stanach Zjednoczonych jako metodê s³u¿¹c¹
rozpoznawaniu alergenów wziewnych i pokarmowych,
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które wyzwalaj¹ objawy chorobowe. Publikacje tego
okresu zwieraj¹ entuzjastyczne informacje o 99%
zgodnoci testu z wynikami prób prowokacji i 95%
skutecznoci terapeutycznej diet eliminacyjnych
opartych o jego wskazania [5,8]. W 1987 roku,
D.L.J.Freed opublikowa³ wyniki badañ, maj¹cych na celu
ocenê powtarzalnoci testu i jego przydatnoci
diagnostycznej. Powtarzalnoæ wyników testu, uzyskiwanych w odstêpach kilkudniowych, u tych samych
pacjentów, by³a porównywalna z powtarzalnoci¹
wiêkszoci powszechnie stosowanych testów immunologicznych. Jednak badania porównawcze wykonane
w grupach osób z objawami alergii na py³ki i kurz
domowy oraz osób uczulonych, lecz nie wykazuj¹cych
objawów alergii na badane alergeny, wykaza³y brak
wartoci diagnostycznej tej metody.
Tabela 1. Wynik testu cytotoksycznego u pacjentów
uczulonych na py³ki traw i roztocza kurzu domowego.
Grupa A: uczuleni i reaguj¹cy objawami alergii na badany
alergen,
Grupa B: uczulenie i niereaguj¹cy objawami alergii na badany
alergen.
2
Wynik analizy statystycznej przy u¿yciu testu Chi (1.99).
Oznacza to, ¿e mimo uzyskania 60% trafnych wyników
wskazañ testu, uzyskane wyniki mog¹ byæ dzie³em
przypadku [9].
Ekspozycja na alergen wynik testu wynik testu
a objawy alergii
dodatni
ujemny
Grupa A - wra¿liwi
20
19
Grupa B - niewra¿liwi
19
36
suma
39
55

suma
39
55
94

Warto przy tej okazji podkreliæ, ¿e ju¿ w 1981 roku
Amerykañska Akademia Alergii negatywnie oceni³a
wartoæ diagnostyczn¹ testu [9]. Mimo to, test
cytotoksycznoci znalaz³ siê w centrum zainteresowania
zwolenników Ekologii Klinicznej, którzy stosuj¹ go
w rozpoznawaniu kontrowersyjnie interpretowanej
alergii i nietolerancji pokarmowej. Od tego czasu,
metoda rozpowszechniana jest jako test cytotoksycznoci
pokarmów (cytotoxic food test). Dodatnie wskazania
testu traktowane s¹ jako podstawa do wdra¿ania diet
eliminacyjnych.
Ocena wartoci diagnostycznej testu ALCAT
Wprowadzenie udoskonalonej technicznie wersji testu
cytotoksycznoci, któr¹ jest test ALCAT, nie przynios³o
autorom metody spodziewanego sukcesu w Stanach
Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej. Wartoæ
diagnostyczna metody zosta³a oceniona krytycznie,
zarówno przez ekspertów Amerykañskiej jak te¿
Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii
Klinicznej [10, 11]. Byæ mo¿e dlatego, producent
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systemu ALCAT zainteresowany jest jego rozpowszechnianiem w Polsce i innych krajach by³ego bloku
komunistycznego. W cytowanej powy¿ej monografii
M.J.Pasula, znaleæ mo¿na informacje o wyj¹tkowej
zgodnoci wyników wskazañ testu ALCAT z próbami
prowokacji pokarmami, wykonywanymi w systemie
podwójnie lepej próby kontrolowanej placebo
(DBPCFC). Sposób przedstawienia czêci metodycznej
tych badañ, odbiega od ogólnie przyjêtych zasad. Brak
te¿ informacji o ich opublikowaniu w renomowanych
czasopismach fachowych. Umieszczona w monografii
lista wskazañ do stosowania ALCAT-testu w codziennej
praktyce alergologa, jest sprzeczna ze stanem
wspó³czesnej wiedzy i odbiega od ogólnie przyjêtych
zasad sztuki lekarskiej [6].
W 1995 roku, zespó³ B. Wuetricha przedstawi³ wyniki
oceny skutków zastosowania diet prowokacyjnych,
u pacjentów z pokarmow¹ alergi¹ IgE-niezale¿n¹, które
ustalano w oparciu o dodatnie wskazania ALCAT testu.
W okresie poprzedzaj¹cym eksperyment, u wszystkich
24 badanych eliminowano z diety pokarmy, wchodz¹ce
w sk³ad diagnostycznego zestawu ALCAT. Nastêpnie,
kieruj¹c siê dodatnimi wskazaniami testu, wprowadzano
do diety te sporód nich, które powodowa³y reakcjê
leukocytów. Mimo, ¿e dietê eliminacyjn¹ celowo
zast¹piono diet¹ maj¹c¹ sprowokowaæ objawy, u 67%

badanych stwierdzono ust¹pienie objawów
chorobowych. Poprawa utrzymywa³a siê u 57%
badanych, przez okres najbli¿szych 3 miesiêcy. Tylko
w dwóch przypadkach, wprowadzenie do diety
pokarmów zgodnych z dodatnim wskazaniem testu
ALCAT, wi¹za³o siê z nawrotem dolegliwoci. Na tej
podstawie, autorzy ocenili skutecznoæ diet
eliminacyjnych wdra¿anych w oparciu o wskazania testu
ALCAT jako skuteczne, ale bardzo kosztowne
wykorzystanie efektu placebo [12].
Wnioski uchwa³y Zarz¹du G³ównego Polskiego
Towarzystwa Alergologicznego, w sprawie oceny
przydatnoci diagnostycznej testów cytotoksycznoci
i ALCAT.
Na podstawie dostêpnych materia³ów nale¿y stwierdziæ,
i¿ wartoæ diagnostyczna testów cytotoksycznoci
i ALCAT nie zosta³a obiektywnie potwierdzona.
Stosowanie testów w rozpoznawaniu czynników
wyzwalaj¹cych objawy alergii, lub objawy bêd¹ce
przejawem szeroko rozumianej osobniczej nietolerancji,
jest przedmiotem kontrowersyjnych, w zdecydowanej
wiêkszoci negatywnych ocen. W zwi¹zku z powy¿szym,
testy cytotoksycznoci i ALCAT uwa¿amy za kontrowersyjne i nie polecamy ich do rutynowych czynnoci
diagnostycznych [13].
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Ocena testu cytotoksycznoci i testu ALCAT w rozpoznawaniu alergii
i ustalaniu wskazañ do leczenia za pomoc¹ diet eliminacyjnych
opracowa³ dr hab. med. MICHA£ KUREK
Rozpoznawanie alergii jest czêsto trudne. Ma to miejsce zw³aszcza wtedy, kiedy konieczne jest ró¿nicowanie pokarmowych
reakcji toksycznych i nietolerancji, których objawy nie ró¿ni¹ siê zasadniczo od towarzysz¹cych alergii. Sprawia to, ¿e niektórzy
siêgaj¹ po s³abo udokumentowane testy laboratoryjne zalecane przez entuzjastów lub ze wzglêdów merkantylnych. Do testów tego
rodzaju nale¿¹ miêdzy innymi test cytotoksycznoci pokarmów i test ALCAT. Metody te oparte s¹ na obserwacji, ¿e alergeny
wywieraj¹ wp³yw na ¿ywotnoæ i kszta³t leukocytów krwi obwodowej. Wartoæ diagnostyczna obydwu testów nie zosta³a potwierdzona
przez wyniki kontrolowanych badañ w oparciu o metodê podwójnie lepej próby. Badania kliniczne wskazuj¹, ¿e uzyskiwane
wyniki s¹ dzielêm przypadku i nie s¹ powtarzalne. Z tych powodów Polskie Towarzystwo Alergologiczne stoi na stanowisku, ¿e
testy cytotoksycznoci pokarmów i ALCAT s¹ przedmiotem kontrowersyjnych ocen a ich wartoæ nie zosta³a potwierdzona. Metody
te nie s¹ polecane w rozpoznawaniu alergii i ustalaniu diet terapeutycznych.

The validity of using the cytotoxic food test and ALCAT test
in diagnosis of allergy and indications for therapeutical diets
edited by MICHA£ KUREK
Summary
The diagnosis of food allergy is difficult when it has to be differentiated from toxic reactions and food intolerances with similiar
clinical symptoms. This unfortunately leads some to try various poorly documentated laboratory tests recomended only by enthousiasts
or for commercial reasons. These are, among others, the cytotoxic and ALCAT tests based upon the observationthat alergens affect
the viability and the form of human blood leukocytes. The validity of both tests has not confirmed by controlled double blind studies.
Clinical studies indicate that results are based purely on chance and are not reproductible. FOr this reasons the Polish Society for
Allergology has asserted that the cytotoxic food test and ALCAT test are of unproven and controversial value. Both tests are not
recomended for diagnosis of allery and are not indicative for therapeutical diets.
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