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Standaryzacja in vitro metod¹ hamowania FAST
preparatów alergenowych py³ków traw
WIES£AW SZYMAÑSKI, ANNA MARIA ROGALEWSKA, IRENA MICHALSKA, SABINA CHYREK -BOROWSKA,
TERESA MICHNO, KATARZYNA DECHNIK *
Klinika Alergologii i Chorób Wewnêtrznych Akademii Medycznej, ul. Sk³odowskiej - Curie 24a, 15-276 Bia³ystok.
* Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed, ul. Sosnowa 8, 30-224 Kraków
Jedn¹ z uznanych metod standaryzacji s³u¿¹c¹, do okrelania aktywnoci biologicznej alergenu jest test hamowania RAST.
Celem pracy by³o okrelenie przydatnoci techniki hamowania FAST w standaryzacji wyci¹gów alergenowych py³ków traw
Catalet T. Test hamowania FAST (Fluorescence Allergosorbent Test) przeprowadzono w opraciu o pulê surowic chorych
uczulonych na py³ki traw, poddanych wczeniej procedurze standaryzacji biologicznej. Okrelenie swoistych IgE dla alergenów
kostrzewy, ¿ycicy i tymotki w puli surowic dokonano technik¹ immunofluorescencji stosuj¹c odczynniki IgE FAST-Plus
produkcji firmy Bio-Whittaker. Wartoæ 50% zahamowania FAST przeprowadzono przy u¿yciu wyci¹gu alergenowego py³ków
traw Catalet T (IHR). Badania potwierdzi³y wysoki poziom swoistych IgE w puli surowic wobec badanych alergenów kostrzewy,
¿ycicy i tymotki. Test hamowania FAST pozwoli³ okreliæ stê¿enie wyci¹gu alergenowego, które powoduje zwi¹zanie po³owy
swoistych IgE w dostêpnej puli surowic.
Autorzy uwa¿aj¹, ¿e test zahamowania FAST jako mniej kosztowny, ³atwiejszy w wykonaniu i przyjazny ekologicznie mo¿e
byæ wykorzystany w standaryzacji in vitro wyci¹gów alergenowych do celów diagnostycznych i terapeutycznych.

Pomimo wieloletnich badañ nie wypracowano
idealnej metody standaryzacji alergenów in vitro [1,11,
15,16]. Równoczesne jednak u¿ycie kilku technik
immunobiochemicznych umo¿liwia³o okrelanie sk³adu
aktywnych komponent konwencjonalnych preparatów
alergenowych, które w wiêkszoci zosta³y korzystnie
zweryfikowane po uwzglêdnieniu standaryzacji
biologicznej [3]. Wspó³czesne wymogi standaryzacji
stawiane producentom ekstraktów alergenowych polegaj¹
na zapewnieniu powtarzalnoci ilociowej i jakociowej
preparatu ka¿dej produkowanej serii. Producenci spe³niaj¹
ten wymóg przez utworzenie tzw standardu wewnêtrznego
(IHR  In House Reference standard), który odpowiada
sk³adem i aktywnoci¹ wymaganiom klinicznym, a ka¿da
nowo wyprodukowana seria jest z nim to¿sama. Standard
wewnêtrzny jest produktem koñcowym standaryzacji
immunobiochemicznej i biologicznej. Standaryzacja
immunobiochemiczna polega na okreleniu sk³adu
ilociowego i jakociowego antygenów, wchodz¹cych
w sk³ad danego ekstraktu alergenowego, zwanego
produktem porednim (IMP  intermediate product).
Wytworzenie produktu poredniego obejmuje najczêciej
nastêpuj¹ce postêpowanie:
1. Okrelenie zawartoci bia³ka w wyci¹gu
alergenowym w jednostkach PNU (Protein Nitrogen
Units) oraz elektroforezê ogniskow¹ (IEF 
Isoelectric Focusing) alergenowo nieswoiste
potwierdzenie obecnoci bia³ka w okrelonym
punkcie izoelektrycznym

2. Zdefiniowanie sk³adu alergenowego ekstraktu
poprzez:
a. Skrzy¿owan¹ (radio) immunoelektroforezê (CIE
{radio} CRIE - Crossed {radio-} radioimmunoelektrophoresis), umo¿liwiaj¹c¹ identyfikacjê
swoistych alergenów g³ównych (major)
i komponent rzadko alergizuj¹cych (minor).
b. Western blot (WB) pozwalaj¹cy na ustalenie
wzorca alergenowego ekstraktu
c. Elektroforezê nonikow¹ na ¿elu polyacrylamidowym (SDS-PAGE - Sodium-dodecylsulfate
polyacrylamide gelelektrophoresis), umo¿liwiaj¹c¹ rozdzia³ bia³ek zgodnie z ich mas¹
cz¹steczkow¹.
d. Chromatografiê cienkowarstwow¹ (HPTLC High-performance-liquid-chromatography),
umo¿liwia sprawdzenie skutecznoci filtracji
ekstraktu alergenowego.
e. Test hamowania RAST (Radio-allergosorbent
test inhibition), najczêciej stosowana metoda
pomiaru aktywnoci alergenowej in vitro. Polega
na konkurencyjnym wi¹zaniu swoistych IgE
z puli surowic przez alergen fazy sta³ej oraz
badany. Pozwala na okrelenie ca³kowitej
aktywnoci alergenowej i sprawdzenie
jednolitoci ekstraktu z serii na seriê w stosunku
do ekstraktu referencyjnego (IHR) [1].
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Praca przedstawia zastosowanie metody
hamowania FAST do okrelenia aktywnoci alergenowej
standardu wewnêtrznego sporz¹dzonego z py³ków traw
oraz wykorzystania jej w przysz³oci do kontrolowania
zgodnoci potencji ekstraktów z serii na seriê.

MATERIA£ I METODYKA
Metodyka testu zahamowania FAST
Pula surowic chorych uczulonych na py³ki traw
poddanych testowi Dreborga w I-szym etapie badañ,
bufor fosforanowy 0,1M, pH 7,4 z dodatkiem albuminy
ludzkiej 0,03%, surowica referencyjna o znanej iloci
IgE, wyci¹g alergenowy (standard IHR) Catalet T (firma
Biomed), speciment diluent - firmy BioWhittaker,
Allergen-Specific IgE FAST-Plus TEST - firmy
BioWhittaker, swoiste alergeny firmy BioWhittaker:
200-0G4 - Festuca elatior (Kostrzewa), 200-0G5 -Lolium
perenne (¯ycica), 200-0G6 - Phleum pratense (Tymotka).
Ocenê aktywnoci biologicznej in vitro preparatu
alergenowego py³ku traw Catalet T metod¹ zahamowania
FAST (Fluorescence Allergosorbent Test) przeprowadzono w oparciu o pulê surowic uzyskan¹ od chorych
poddanych testowi Dreborga  standaryzacja
biologiczna [14].
Surowicê dwudziestu trzech, poddanych testowi
Dreborga, chorych przechowywano w temperaturze
minus 20°C. W dniu wykonywania testu zahamowania
FAST surowice wszystkich chorych rozmro¿ono,
odmierzaj¹c po 1 ml celem utworzenia puli surowic.
Wyci¹g alergenowy IHR rozcieñczono 0,1M buforem
fosforanowym o pH 7,4 z dodatkiem albuminy ludzkiej
(0,03%) w nastêpuj¹cy sposób:
Do rzêdu probówek nanoszono kolejno po
200 ml buforu fosforanowego z albumin¹ ludzk¹.
Nastêpnie do probówki Nr 1 dodano 200 ml ekstraktu
alergenowego Catalet T - IHR. Po wymieszaniu, 200 ml
roztworu przenoszono do kolejnej probówki. Czynnoæ
powtarzano a¿ do osi¹gniêcia ostatniej probówki rzêdu.
Dla ka¿dego alergenu próbê nastawiano podwójnie.
W ten sposób uzyskano kolejne rozcieñczenia
ekstraktu: 1:2,1:4,....1:131072. W nastêpnym etapie do
200 mg malej¹cych stê¿eñ roztworów alergenu
dodawano równe objêtoci po³¹czonej surowicy. Po
wymieszaniu, próby inkubowano w temperaturze
pokojowej przez okres 3 godzin, a stê¿enie alergenu
oznaczano metod¹ FAST.
W celu okrelenia stê¿enia alergenu, które
powoduje 50% zahamowania FAST przyjmowano
wartoci IgE dla poszczególnych alergenów traw
znajduj¹ce siê w przedziale po³owy wartoci ca³kowitego
poziomu IgE dla danego alergenu.

Do cis³ego wyznaczenia wartoci 50%
zahamowania FAST pos³u¿ono siê modelem
matematycznym procedury regresji liniowej wed³ug
formu³y: y = a+b·x. Na osi y nanoszono okrelone
empirycznie wartoci zahamowania FAST, na osi x
odpowiadaj¹ce im rozcieñczenia wyci¹gu badanego.
Pomiar swoistych IgE
Oznaczenie swoistych IgE wobec alergenów
kostrzewy (g4), ¿ycicy (g5) i tymotki (g6), wykonano
wykorzystuj¹c gotowe zestawy odczynników
fluorescence allergosorbent test for determination of
allergen-specific IgE produkcji BioWhittaker (USA),
stosuj¹c siê cile do instrukcji zalecanej przez firmê.
Do poszczególnych baseników polietylenowych (dla
alergenu ka¿dej trawy oddzielne) z powi¹zanymi
kowalentnie alergenami py³ków trzech ww traw
dodawano po 50ml badanych surowic w nastêpuj¹cej
kolejnoci: surowice standardowe (0,35 IU/ml, 0,8 IU/ml,
4,0 IU/ml i 20 IU/ml), surowica kontrolna (negatywna
i pozytywna) -Allergen-Specific IgE Control, surowica
puli w nastêpuj¹cych rozcieñczeniach: 1:1, 1:2, 1:4 i 1:8
oraz po 50ml z ka¿dej próby badanej. Wszystkie
oznaczenia dla ka¿dego alergenu g4, g5 i g6 wykonywano
podwójnie. Po inkubacji trwaj¹cej 2 godziny usuwano
niezwi¹zane produkty i nadmiar surowicy p³ucz¹c
wszystkie baseniki, u³o¿one w dysku karuzelowym,
buforem p³ucz¹cym. Do powsta³ego kompleksu alergen
- swoiste IgE dodawano 100 ml monoklonalnych anty-IgE
znakowanych enzymem (fosfataza zasadowa). Po
inkubacji trwaj¹cej 2 godziny powtarzano procedurê
p³ukania dodaj¹c nastêpnie substrat dla fosfatazy
zasadowej (fluorescence substrate-A). Emitowana
w czasie reakcji chemicznej fluorescencja by³a miar¹
iloci zwi¹zanej badanej immunoglobuliny E. Natê¿enie
fluorescencji badano automatycznie przy wykorzystaniu
oryginalnego czytnika FluoroFAST 96 Fluorometer
produkcji BioWhittaker. Pomiaru emisji fluorescencji
dokonywano w przedziale 15 - 45 min. inkubacji gdy jej
nasilenie osi¹gnê³o wartoæ 1800 - 2600 FSU
(Fluorescence Signal Units) dla standardu 20 IU/ml.
Poziom swoistych alergenowo IgE odczytywano
automatycznie wyra¿aj¹c go w jednostkach
miêdzynarodowych IU/ml. Opisany zestaw umo¿liwia
okrelenie swoistych IgE w zakresie od 0,2 do 44 IU/ml.
WYNIKI
Stê¿enie swoistych IgE puli surowic wobec
poszczególnych alergenów py³ków traw zestawiono
w tabeli I.
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Tabela I. Poziom swoistych alergenowo IgE w puli surowic
oraz wynik hamowania FAST z u¿yciem wyci¹gu
alergenowego py³ków traw Catalet T

kostrzewa (g4)
¿ycica (g5)
tymotka (g6)

50% zahamowania
FAST przy
stê¿eniu alergenu
Catalet T (IHR)

84,78 (6 klasa FAST)
49,38 (6 klasa FAST)
38,86 (5 klasa FAST)

1 : 23 100
1 : 28 900
1 : 20 300

72
50% zahamowania FAST przy rozcieñczeniu
wyci¹gu alergenowego 1:20300

62
% zahamowania FAST

alergen py³ku traw swoiste IgE IU/ml
klasa FAST (1-6)
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52
42

32
22

Poziom swoistych alergenowo IgE wobec
poszczególnych alergenów py³ków trzech traw jest bardzo
wysoki 5-6 klasa FAST, co potwierdza w³aciwy dobór
chorych do procedury standaryzacji biologicznej oraz
stwarza optymalne warunki do wykorzystania puli
surowic w celu przeprowadzenia standaryzacji in vitro .
Na trzech kolejnych rycinach przedstawiono
zakres rozcieñczeñ standardu IHR, w jakich zachodzi
50% wi¹zanie swoistych IgE dla alergenów trzech
badanych traw (ryc. 1, 2, 3).
89

% zahamowania FAST

79

50% zahamowania FAST przy rozcieñczeniu
wyci¹gu alergenowego 1:23100

69

59

49

39
33

28

23

18

13

8

3

x 10-6

rozcieñczenie alergenu

Ryc. 1. Wynik testu hamowania FAST dla alergenu kostrzewy
(Festuca elatior) g4
50% zahamowania FAST przy rozcieñczeniu
wyci¹gu alergenowego 1:28900

66

56

46

36

26

16

6

x 10-6

rozcieñczenie alergenu

Ryc. 3. Wynik testu hamowania FAST dla alergenu tymotki
(Phleum pratense) g6

Dla alergenu kostrzewy (g4) powy¿sze wartoci
znajdowa³y siê w przedziale rozcieñczeñ alergenu
badanego 1: 4096 do 1: 32768.
Rozcieñczenia dla alergenów py³ku ¿ycicy (g5)
powoduj¹ce 50 % zahamowanie FAST stwierdzono
w przedziale 1: 8192 a 1: 32768.
Natomiast empirycznie wyznaczone wartoci 50%
zahamowania FAST dla alergenów py³ku tymotki (g6)
znalaz³y siê w przedziale rozcieñczeñ badanego wyci¹gu
alergenowego IHR od 1: 8192 do 1: 65536.
Jak uwidoczniono na rycinach, powy¿sza
procedura pozwoli³a na okrelenie stê¿enia badanego
wyci¹gu alergenowego IHR Catalet T, które powoduje
50% zahamowania FAST dla wybranych alergenów
py³ków traw. Jak przedstawiono w tabeli I rozcieñczenie
ekstraktu 23100-krotne wi¹¿e 50% swoistych IgE dla
alergenów py³ku kostrzewy - g4 zawartych w puli surowic
(ryc.1). Zdolnoæ hamowania FAST w 50% przez badany
preparat alergenowy Catalet T wobec swoistych IgE dla
alergenów py³ku ¿ycicy - g5 zachodzi przy rozcieñczeniu
28900-krotnym (ryc.2). Natomiast powy¿szy ekstrakt
nale¿y rozcieñczyæ 20300-krotnie, aby zahamowaæ
o po³owê FAST w puli surowic okrelaj¹c swoiste IgE
wobec alergenów tymotki - g6 (ryc.3).

% zahamowania FAST
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63
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51
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x 10-6

rozcieñczenie alergenu

Ryc. 2. Wynik testu hamowania FAST dla alergenu ¿ycicy
(Lolium perenne) g5

DYSKUSJA
Wy¿szoæ preparatów alergenowych standaryzowanych nad ich form¹ konwencjonaln¹ zosta³a
udokumentowana zarówno w postêpowaniu diagnostycznym, jak te¿ w procesie immunoterapii swoistej
[4,5,16]. W odró¿nieniu od leków farmaceutycznych nie
mo¿na zastosowaæ procedur farmakopei do preparatów
alergenowych [6,7]. Aktywnoæ biologiczna ekstraktów
alergenowych zale¿y od profilu immunologicznego
chorego oraz od sk³adu produktu wyjciowego z jednej
strony, jak te¿ u¿ytych metod pozyskiwania, oczyszczania
i standaryzacji z drugiej [7]. Trwaj¹ wysi³ki po³¹czonych
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Komitetów IUIS/IAACI w celu zharmonizowania metod
i zasad standaryzacji alergenów, ujednolicenia procedur
standardów referencyjnych i ustalenia miêdzynarodowej
jednostki potencji wyci¹gów alergenowych [6,8,16].
W zwi¹zku z powy¿szym Europejska Komisja
Farmakopei (European Pharmacopoeia Commission)
dopuci³a mo¿liwoæ tworzenia standardów przez
poszczególnych producentów ekstraktów alergenowych
 In-House Reference Preparation (IHRP) [8,9]. Standard
wewnêtrzny pozwala na ustalenie si³y alergogennej
i wyra¿enie jej w jednostkach arbitralnych, zapewnia poza
tym powtarzalnoæ produkcji z serii na seriê spe³niaj¹c
wymogi farmakopei, marketingu oraz oczekiwania
lekarzy alergologów [6,8,9].
Dostêpnoæ wspó³czesnych metod immunobiochemicznych umo¿liwia stosunkowo ³atwo
wyprodukowanie standardu wewnêtrznego tym bardziej,
¿e wiêkszoæ alergenów stanowi¹ bia³ka lub
glikoproteidy o masie cz¹steczkowej od 15000 do 40000
daltonów [10,11,15]. Standaryzacja podra¿a jednak
koszty uzyskania preparatu alergenowego, jej procedura
biologiczna nara¿a chorych na niedogodnoci zwi¹zane
z wykonywaniem testów skórnych [10,11,14]. Dlatego
do oceny zgodnoci potencji alergenowej nowych serii
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FAST inhibition method for in vitro standardization of grass pollen
extracts
WIES£AW SZYMAÑSKI, ANNA MARIA ROGALEWSKA, IRENA MICHALSKA , SABINA CHYREK-BOROWSKA,
TERESA MICHNO, KATARZYNA DECHNIK
Summary
One of the recognized methods of standardization used for determination of biological activity of a allergen
is RAST inhibition test. The purpose of this study was to evaluate a usefulness of the FAST (Fluorescence
Allergosorbent Test) inhibition technique in standardization of grass pollen extracts - Catalet T (Biomed).
FAST inhibition test was carried out using a serum pool collected from allergic patients sensitized to grass
pollen, who underwent procedure of the biological standardization before. The determination of specific
IgE to Festuca elatior, Lolium perenne and Phelum pratense in the serum pool was performed according
to the IgE FAST-Plus method by BioWhittaker. The value of 50% of FAST inhibition was defined with the
allergen extract of grass pollen - Catalet T (IHR). The study confirmed a high level of specific IgE to
evaluated allergens of Festuca elatior, Lolium perenne and Phelum pratense in the examined serum pool.
The FAST inhibition test was useful in the determination of concentration of allergenic extract which
caused a bound of half of specific IgE in the examined serum pool.
The authors suggest that FAST inhibition test is more costly effective, easier to perform, ecologically
friendly and can be used for a standardization in vitro of diagnostic and therapeutic extracts.
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