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Wartoæ diagnostyczna wybranych wariantów
techniki prowokacji donosowych w porównaniu
z wynikami testów skórnych w alergii na roztocza
kurzu domowego
The diagnostic value of nasal challenge techniques as compared to
the results of skin prick tests in HDM allergy
ANDRZEJ BO¯EK, PIOTR Z. BREWCZYÑSKI
Wojewódzka Poradnia Alergologiczna w Katowicach, ul. J. Lompy 16, 40-038 Katowice

Punktowe testy skórne oraz prowokacje donosowe z alergenem s¹,
poza specjalistycznym wywiadem lekarskim i swoistym IgE,
powszechnie stosowanymi metodami w rozpoznawaniu alergii na
roztocza. Celem pracy by³a analiza wartoci diagnostycznej prowokacji
donosowych w porównaniu z wynikami punktowych testów skórnych.
Badania wykonano dla alergenów roztoczy D. pteronyssinus i D. farinae
u 54 pacjentów z podejrzeniem uczulenia na roztocza oraz w 26
osobowej grupie kontrolnej. Analizowano 2 warianty techniki
prowokacji donosowych metod¹ rynomanometrii aktywnej przedniej
z podawaniem alergenu przy u¿yciu atomizera do jednego lub obydwu
przewodów nosowych. Uzyskane wyniki potwierdzi³y du¿¹
zgodnoæ wyników analizowanych wariantów techniki prowokacji
donosowych. Jednoczenie obserwowano s³ab¹ korelacjê z wynikami
testów skórnych dla obydwu roztoczy w grupie chorych oraz dobr¹
korelacjê w grupie kontrolnej. Jedynie u pacjentów z wybitnie
dodatnimi odczynami skórnymi na roztocza obserwowano dobr¹
zgodnoæ z wynikami prowokacji. Dane te wskazuj¹ na ograniczon¹
rolê prowokacji donosowych w rozpoznawaniu alergii na roztocza.
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Skin prick tests and nasal challenges are  along with the specialist
medical history and specific IgE levels  common assays in the
diagnostics of HDM allergy. The purpose of the study was to analyse
diagnostic value of nasal challenges based on the comparison with skin
prick test results. Skin prick tests and nasal challenges with
D. pteronyssinus and D. farinae were performed both in 54 patients
with suspected HDM allergy and 26 control subjects. Two modes of
active, anterior rhinomanometry technique with uni and bilateral allergen
spray application were analysed. There was strong correlation between
the results at two variants of nasal challenges technique. However,
poor correlation of skin prick test and nasal challenge results in patient
group was observed, with good accordance of control results. The
strong correlation of diagnostic methods mentioned above was found
only in patients with enhanced, positive skin prick tests for mites.
These data prove limited role of nasal challenges in the diagnostics of
HDM allergy.
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Poszukiwanie optymalnego narzêdzia diagnostycznego w alergii na roztocza kurzu domowego jest w pe³ni
uzasadnione. Czêste wystêpowanie roztoczycy potwierdzono zarówno na Górnym l¹sku [1,2], jak i w ca³ym
kraju [3]. Szeroki wachlarz stosowanych w tej alergozie
metod diagnostycznych z ró¿nym prawdopodobieñstwem
pozwala ustaliæ koñcowe rozpoznanie. Mo¿e to byæ przyczyn¹ opónieñ w rozpoczêciu odpowiedniego leczenia.
Wspomniana tematyka jest od lat przedmiotem wielu badañ krajowych i wiatowych [4,5,6,7,8].

Tak wiêc, umiejêtnoæ optymalnego wykorzystania
zaakceptowanych ju¿ metod diagnostycznych, miêdzy innymi poprzez dostosowanie ich do konkretnej populacji
chorych i w³aciwe uwzglêdnienie warunków codziennej
praktyki lekarskiej, pozostaje nadal wa¿nym i nurtuj¹cym
problemem. Celem pracy by³a ocena wartoci diagnostycznej prowokacji donosowych w rozpoznawaniu alergii na roztocza D. pteronyssinus, D. farinae w wietle
porównania z wynikami punktowych testów skórnych.
Niezale¿nie od analizowanych w pracy metod diagnostycz-
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nych, u wszystkich badanych przeprowadzono wywiad
lekarski z ukierunkowaniem pytañ na obecnoæ nadwra¿liwoci na kurz domowy [9] oraz oznaczono u nich miana
alergenowo-swoistych IgE. Szczegó³owa ich ocena bêdzie, z racji obszernoci tematu, przedmiotem osobnego
opracowania.
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Badaniami objêto 54 chorych (25 kobiet i 29 mê¿czyzn)
skierowanych do Wojewódzkiej Poradni Alergologicznej
w Katowicach z podejrzeniem alergii na roztocza kurzu
domowego oraz 26 (12 kobiet i 14 mê¿czyzn) zdrowych
ochotników, stanowi¹cych grupê kontroln¹. Kryteria w³¹czenia do badania zosta³y oparte na wywiadzie lekarskim
wskazuj¹cym na koniecznoæ diagnostyki alergii na kurz
domowy [3,7,10,11]. rednie wieku w obydwu grupach
wynosi³y odpowiednio 28,3+2,1 lat oraz 29,2+2,7 lat. Omawiane grupy by³y jednorodne statystycznie pod wzglêdem
p³ci, wieku oraz wskanika BMI (Body Mass Index), pochodzenia  miasto/wie, czasu zamieszkania na Górnym
l¹sku oraz rozk³adu g³ównych objawów chorobowych
(test chi  kwadrat dla p<0.001). Do tych ostatnich nale¿a³y typowo: nie¿yt nosa i spojówek, astma oskrzelowa
oraz objawy atopowego zapalenia skóry czy wyprysku
[3,12]. Osoby z grupy kontrolnej zosta³y w³¹czone do badania po wykluczeniu cech atopii.
Punktowe testy skórne
U wszystkich badanych wykonano punktowe testy skórne z alergenami D. pteronyssinus i D. farinae firmy Allergopharma (Reinbek, Niemcy) o stê¿eniu 50 000 BE/ml.
Zgodnie z przyjêtym standardem [13,14], ka¿dorazowo uwzglêdniano: w³aciwe przygotowanie pacjenta (odstawienie interferuj¹cych leków, odka¿enie skóry), sta³¹
porê wykonywania badañ, jednoczasowe zak³adanie ujemnych i dodatnich roztworów kontrolnych, nak³uwanie
wierzchniej warstwy naskórka przy pomocy specjalnych
jednorazowych no¿yków (sta³a g³êbokoæ), wykorzystywanie sta³ej okolicy skóry na wewnêtrznej powierzchni
przedramienia.
Dokumentuj¹c odczyny, brano pod uwagê mierzone
w milimetrach najwiêksze rednice zarówno b¹bli, jak i rumieni. Obok powy¿szych danych ostatecznej oceny wyników testów dokonano w oparciu o klasyfikacjê skandynawsk¹ tj. 5 klas (stopni) okrelaj¹cych odpowiednio procent powierzchni b¹bla poalergenowego w stosunku do
b¹bla pohistaminowego (0  brak odczynu na alergen, I 
25%; II  50%; III  100%; IV  200%). Tê sam¹ skalê
wykorzystano do oceny rumieni.
Dla uzyskania wiarygodniejszych wyników testy wykonano czterokrotnie, a podane w pracy wartoci pochodz¹ z ich urednienia [13,14].

Próby prowokacji donosowych
Donosowe testy prowokacyjne z alergenami D. pteronyssinus i D. farinae firmy Allergopharma (Reinbek,
Niemcy) 5000 SBE/ml przeprowadzono wykorzystuj¹c
metodê rynomanometrii aktywnej przedniej przy u¿yciu
dozownika z atomizerem. Badanie oparto na protokole
wg Bacherta w modyfikacjach opartych o dostêpne pimiennictwo [5,11,15,16,17,18,19,20]. W badaniach wykorzystano dwie (opisane poni¿ej) wybrane metody prowokacji ró¿ni¹ce siê sposobem aplikacji alergenu. Analizowano dwa sporód trzech dostêpnych parametrów tj. spadek przep³ywu i objawy kliniczne (bez oporu nosowego).
Wed³ug Miêdzynarodowego Konsensusu d/s Standaryzacji Rynomanometrii [21] wynik prowokacji uznaje siê za
pozytywny jeli wyst¹pi co najmniej jedno ze zjawisk:
- spadek przep³ywu o wiêcej ni¿ 40% w porównaniu
z pomiarem po podaniu rozpuszczalnika,
- wzrost oporu o wiêcej ni¿ 60%,
- suma punktów opisuj¹cych dolegliwoci kliniczne
wiêksza od 3.
Warunki w³¹czenia pacjenta do badania oraz warunki techniczne sprzêtu
Badani przed wykonaniem pomiaru nie stosowali nastêpuj¹cych leków:
- sterydów, w tym miejscowych, na 6 tyg. przed badaniem,
- antyhistaminików  3 dni przed badaniem,
- preparatów teofiliny  24 godziny przed badaniem,
- agonistów β2 -receptorów  24 godziny przed badaniem.
Przez co najmniej minimum 6 tygodni przed badaniem
pacjenci nie mieli infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, w tym infekcji wirusowych oraz w ci¹gu poprzedzaj¹cych badanie 3 tygodni nie cierpieli na zaostrzenie astmy oskrzelowej. Pacjentom z rozpoznan¹ astm¹
wykonano badanie spirometryczne z ocen¹ przep³ywów
oskrzelowych przed prowokacj¹. W przypadku obecnoci istotnych zaburzeñ wentylacji wykluczano badanych
z dalszej diagnostyki rynomanometrycznej.
Badania wykonywano o sta³ej porze tj. w godzinach
pomiêdzy 15.00 a 19.00 w czasie rutynowej diagnostyki
poradnianej. Pomiary adoptowali siê przez co najmniej
30 minut do warunków otoczenia, gdzie zachowywano
sta³¹ temperaturê i wilgotnoæ. Badanie wykonano
u wszystkich chorych aparatem Rhinotest MP-500. Rozmiar maski dobrano tak, by przylega³a szczelnie do twarzy i nie powodowa³a deformacji nosa. Do zatkania przewodów nosowych zastosowano aplikatory z tworzywa
sztucznego. Ich rozmiar optymalnie dopasowuje siê do
osobniczej wielkoci przewodu nosowego. Maski i aplikatory dezynfekowano rodkami bezzapachowymi i niedra¿ni¹cymi luzówkê oraz skórê.
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Techniki wykonania prowokacji
Po adaptacji do otoczenia ka¿demu pacjentowi wykonano pomiary wyjciowe w obydwu przewodach nosowych. W obu typach prowokacji (zarówno jedno, jak
i dwukana³owej) pomiary przeprowadzono przy ró¿nicy
cinieñ 75 Pa, 150 Pa, 300 Pa. W prowokacji jednokana³owej pe³ni¹cy rolê kontroli i nie zawieraj¹cy alergenu
rozpuszczalnik (0,9% NaCl konserwowany 0,4% fenolem firmy Allergopharma) aplikowano za pomoc¹ atomizera do przewodu nosowego o wiêkszym przep³ywie. Stosowana stale iloæ 1 pafu równa³a siê objêtoci 0,04-0,05 ml.
Do pracy wykorzystano pomiary przep³ywów nosowych
przy ró¿nicy cinieñ 75 Pa i 150 Pa. Po 15 minutach wykonywano kolejny pomiar przep³ywu w tym przewodzie. Je¿eli nast¹pi³ spadek przep³ywu o co najmniej 20% zgodnie
z ustalonym konsensusem chorego wykluczano w danym
dniu z dalszego badania [21]. U pacjentów, u których obserwowano dwukrotnie tak¹ reakcjê na roztwór kontrolny
rezygnowano z prowokacji donosowych.
U chorych w³¹czonych do dalszej czêci prowokacji
wykonano kolejne pomiary przep³ywu po aplikacji atomizerem 0,08-0,1 ml (dwukrotny paf) alergenów Dermatophagoides pteronyssinus lub Dermatophagoides farinae firmy Allergopharma w 15 minut od podania roztworu
kontrolnego. Dalsze pomiary wykonano po 15, 30 i 45 minutach od prowokacji, obserwuj¹c jednoczenie objawy
kliniczne.
Spadek przep³ywu o co najmniej 40% w stosunku do
pomiaru po roztworze kontrolnym uznawano jako jedno z
kryteriów wyniku dodatniego. W prowokacji dwukana³o-
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wej roztwór kontrolny by³ podawany atomizerem do ka¿dego z przewodów nosowych po 1 pafie. Po jego podaniu
oceniano przep³ywy w obydwu przewodach nosowych
stosuj¹c takie same ró¿nice cinieñ jak w prowokacji jednokana³owej. U ka¿dego badanego porównano sumê przep³ywów wyjciowego i po kontrolnym roztworze. Je¿eli
sumaryczny spadek przep³ywu wynosi³ co najmniej 20%
postêpowano analogicznie jak w prowokacjach jednokana³owych.
U w³¹czonych do dalszej czêci prowokacji wykonano kolejne pomiary przep³ywu po aplikacji atomizerem
jednego pafu (0,04-0,05 ml) alergenu Dermatophagoides
pteronyssinus lub Dermatophagoides farinae firmy
Allergopharma kontrolnego do ka¿dego przewodu nosowego
w 15 minut od podania roztworu. Sumarycznie, uzyskano
w ten sposób tak¹ sam¹ dawkê podanego alergenu w przypadku obydwu zastosowanych technik prowokacji.
Kolejne pomiary przep³ywu wykonano po 15, 30 i 45
minutach od prowokacji obydwu przewodów nosowych
sumuj¹c ich wartoæ i jednoczenie obserwuj¹c objawy
kliniczne. U wszystkich badanych zastosowano zarówno
jedno, jak i dwukana³ow¹ aplikacjê ka¿dego z alergenów.
Po przeprowadzeniu ka¿dej prowokacji dokonano nie tylko oceny przep³ywów nosowych (cm3/s), ale równie¿ objawów klinicznych. Te ostatnie analizowano w oparciu
o punktow¹ skalê Bacherta (tabela I). Uzyskanie co najmniej 4 punktów w skali uznawano za wyniki dodatnie.
Do analizy u¿yto zsumowanych wyników  punktów okrelaj¹cych wszystkie badane cechy kliniczne.

Tabela I. Punktowa skala objawów klinicznych wg Bacherta.
Stopieñ nasilenia objawów w skali punktowej
0 pkt.
1 pkt.

Rodzaj objawów klinicznych

Nosowe
Wyciek
Kichanie
Dro¿noæ

Brak
Umiarkowany
Bez kichania lub do 2 kichniêæ
Kichanie seriami
w serii
po 3-5 kichniêæ
Brak zatkania (badany oddycha Utrudnione oddychanie nosowe
swobodnie tak¿e po zas³oniêciu (badany oddycha przez nos
jednego z nozdrzy przednich)
ale zas³oniêcie jednego nozdrza
w ci¹gu minuty powoduje
uczucie dusznoci)

Objawy pozanosowe
Obfite ³zawienie
Brak
i/lub wi¹d podniebienia,
i/lub uszu
Zapalenie spojówek
Brak
i/lub obrzêk spojówek
i/lub pokrzywka,
i/lub kaszel,
i/lub dusznoæ

2 pkt.
Obfity
Kichanie seriami
po 6 i wiêcej kichniêæ
Pe³ne zatkanie (koniecznoæ
oddychania przez usta)

Obecne (-y)

nie dotyczy

Obecne (-a, -y)

nie dotyczy
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Analiza statystyczna
Analizê statystyczn¹ przeprowadzono w oparciu o
testy chi  kwadrat (X) najwiêkszej wiarygodnoci oraz
korelacji rang Spearmana (r) z u¿yciem programu komputerowego Statistica wersja 5.0.
WYNIKI
Rozk³ad wyników testów skórnych u chorych podejrzanych o alergie na roztocza kurzu domowego przedstawiono na rycinie 1. U 46 (86%) pacjentów stwierdzono
wystêpowanie dodatnich odczynów w stosunku do alergenu D. pteronyssinus, za u 48 (89%) w stosunku do alergenu D. farinae. Uzyskane odczyny w zakresie b¹bli i rumieni korelowa³y ze sob¹ w istotny sposób (r=0.78, p<0.01).

liczba wyników w danej klasie

25
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5

0

klasa 0

klasa I

klasa II

rumieñ D.pteronyss.
rumieñ D.farinae

klasa III

klasa IV

b¹bel D.pteronyss.
b¹bel D.farinae

Ryc. 1. Rozk³ad wyników testów skórnych wed³ug klasyfikacji
skandynawskiej

Stwierdzono pojedyncze dodatnie testy z badanymi alergenami w grupie kontrolnej: u jednej (4%) osoby z alergenem D. pteronyssinus, u dwóch (8%) z alergenem D. farinae. Wyniki prowokacji donosowych w grupie chorych
i grupie kontrolnej przedstawiono ³¹cznie na rycinie 2.

% dodatnich prowokacji
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grupa kontrolna
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Legenda:
pjDP 
pdDP 
pjDF 
pdDF 

pjDP pdDP pjDF pdDF pjDP pdDP pjDF pdDF

prowokacje donosowe jednokana³owe z D. pteronyssinus
prowokacje donosowe dwukana³owe z D. pteronyssinus
prowokacje donosowe jednokana³owe z D. farinae
prowokacje donosowe dwukana³owe z D. farinae

Ryc. 2 Wyniki prowokacji donosowych

W badanej grupie podejrzanych o alergiê na roztocza
liczba pozytywnych wyników prowokacji, przy zgodnym
z konsensusem za³o¿eniu dochowania jednego dowolnego kryterium (patrz wy¿ej) wynios³a dla alergenu D. pteronyssinus w technice prowokacji jednokana³owej: 27
(51%), a w technice prowokacji dwukana³owej: 31 (57%).
Dla alergenu D. farinae w technice prowokacji jednokana³owej: 42 (78%), a w technice prowokacji dwukana³owej: 29 (53%).
W grupie kontrolnej obserwowano: jedn¹ (4%) prowokacjê fa³szywie dodatni¹ z alergenem D. pteronyssinus w technice jednokana³owej oraz dwie (8%) prowokacje fa³szywie dodatnie z alergenem D. farinae w technice dwukana³owej. Nie obserwowano wyników fa³szywie dodatnich w pozosta³ych prowokacjach.
U wszystkich badanych obserwowano istotn¹ korelacjê pomiêdzy wynikami prowokacji jednokana³owych
a dwukana³owymi (p<0,05). Dotyczy³y one zarówno przep³ywów nosowych, jak i punktów za objawy kliniczne.
Zarówno dla prowokacji dwukana³owych, jak i jednokana³owych wykazano istotn¹ korelacjê miêdzy przep³ywami nosowymi a wielkoci¹ b¹bla dla D. pteronyssinus
(r=0.67 p<0.01) oraz dla D. farinae (r=0.59 p<0.01).
Podobne wyniki korelacji uzyskano pomiêdzy prowokacjami jednokana³owymi a testami skórnymi.
Nie wykazano natomiast istotnej korelacji miêdzy pozosta³ymi wynikami prowokacji donosowych dwukana³owych, a wynikami testów skórnych:
Dla D. pteronyssinus w zakresie przep³ywów nosowych i wielkoci rumienia (r=0.27 p>0.05), w zakresie
objawów klinicznych w czasie prowokacji i wielkoci rumienia (r=0.21 p>0.05), w zakresie objawów klinicznych
j.w. i wielkoci b¹bla (r= 0.31 p>0.05).
Dla D. farinae w zakresie przep³ywów nosowych
i wielkoci rumienia (r=0.33 p>0.05), w zakresie objawów
klinicznych i wielkoci rumienia (r=0.31 p>0.05), w zakresie objawów klinicznych i wielkoci b¹bla (r=0.25
p>0.05). Podobny brak korelacji stwierdzono dla prowokacji jednokana³owych.
W grupie kontrolnej obserwowano istotn¹ korelacjê
pomiêdzy wszystkimi analizowanymi parametrami prowokacji (przep³ywy nosowe, objawy kliniczne) a testami (rumieñ, b¹bel) dla p<0.01 i r (0.55; 0.8). U wy³onionej podgrupy pacjentów z podejrzeniem uczulenia na roztocza
wykazuj¹cych siê III i IV klas¹ testów wg klasyfikacji
skandynawskiej wykonano analizê porównawcz¹ prowokacji z testami skórnymi. Dla ka¿dego z roztoczy wykazano istotn¹ korelacjê pomiêdzy wynikami testów nale¿¹cych do klasy IV a wynikami prowokacji. Nie wykazano
istotnej korelacji miêdzy testami nale¿¹cymi do III klasy
a prowokacjami z wyj¹tkiem korelacji wielkoci b¹bla
i przep³ywów nosowych dla D. pteronyssinus. Wyniki
przedstawiono w tab. II.
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Tabela II. Porównanie prowokacji donosowych dwukana³owych z testami skórnymi w podgrupie pacjentów z IV i III klas¹ testów
dla D. pteronyssinus i D. farinae.
Chorzy

Przep³ywy
nosowe
Objawy
kliniczne

D.pteronyssinus
IV klasa testów skórnych III klasa testów skórnych
Rumieñ
B¹bel
Rumieñ
B¹bel
r=0.58
p<0.01
r=0.7
p<0.01

r=0.58
p<0.01
r=0.61
p<0.01

r=0.24
p>0.05
r=0.17
p>0.05

R=0.45
p<0.05
R=0.34
p>0.05

D.farinae
IV klasa testów skórnych III klasa testów skórnych
Rumieñ
B¹bel
Rumieñ
B¹bel
r=0.61
p<0.05
r=0.66
p<0.01

r=0.59
p<0.01
r=0.74
p<0.01

r=0.24
p>0.05
r=0.62
p<0.01

r=0.31
p>0.05
r=0.27
p>0.05

r  wartoæ wspó³czynnika korelacji rang Spearmana

OMÓWIENIE
Wykonane punktowe testy skórne oraz prowokacje
donosowe nale¿¹ do kanonu diagnostyki nadwra¿liwoci
na alergeny roztoczowe [12,22,23,24]. Ustalona i powszechnie stosowana, stosunkowo jednorodna metodyka
punktowych testów skórnych [13,14,15], nie budzi tak
dalekich dyskusji, jak opracowane standardy wykonywania prowokacji donosowych [11,16,25,26]. Wi¹¿e siê to
z ró¿nymi metodami pomiarów przep³ywów nosowych,
wahaniami czasu monitorowania badanych wartoci, czy
wreszcie sposobem podania alergenu  bêd¹cym przedmiotem analizy niniejszej pracy. Powszechnie akceptowane prowokacje dwukana³owe mia³y przewy¿szaæ ³atwiejsze w wykonaniu prowokacje z podawaniem alergenu do lepiej dro¿nego przewodu. Tym samym, mia³y byæ
one skuteczniejsze od monitorowania tylko jednego przewodu nosowego. Zak³adano równie¿, i¿ inn¹ przewag¹
prowokacji dwukana³owych jest porednie uwzglêdnienie fizjologicznego cyklu nosowego [11,16]. Przy zachowaniu warunków, okrelonych w metodyce pracy, otrzymane przez autorów wyniki w sposób jednoznaczny zrówna³y wartoæ obydwu wariantów analizowanej techniki
prowokacji. Poza du¿¹ zgodnoci¹ przep³ywów nosowych
oraz punktów ustalonych za wywo³ane w czasie prowokacji objawy kliniczne, obserwowano istotnie zbie¿ne
wyniki obydwu wariantów techniki prowokacji z innymi
badaniami diagnostycznymi. By³o to przedmiotem innej
pracy autorów [27].
Wartoæ diagnostyczna punktowych testów skórnych
maj¹cych, jak wspomniano ustabilizowan¹ pozycjê
w wiêkszoci algorytmów diagnostycznych alergii typu natychmiastowego nie podlega jak dot¹d w¹tpliwociom
w alergii na roztocza kurzu domowego, a nawet pe³ni rolê
z³otego standardu. Do dzi, brak jest bowiem w praktyce
klinicznej innej i jedynej metody diagnostycznej, która spe³nia³aby stuprocentow¹ czu³oæ i swoistoæ w rozstrzyganiu o tego typu alergii. Stwierdzona przez nas wczeniej
du¿a zgodnoæ testów skórnych ze specjalistycznym wywiadem lekarskim oraz wynikami alergenowo-swoistych
IgE [27] pozwoli³a na przyjêcie ich jako wyznacznika

wartoci diagnostycznej w alergii na roztocza. W ten sposób mo¿liwym by³o i uzasadnionym siê sta³o odniesienie
wyników omawianych testów skórnych do wyników prowokacji donosowych. Ma³a iloæ wyników w¹tpliwych czy
fa³szywych uzyskana w testach skórnych a zgodna z danymi z pimiennictwa [20] pozwala dodatkowo podkreliæ wartoæ tej metody. Osobna analiza odczynu b¹blowego i rumieniowego pokaza³a ich du¿¹ i podobn¹ wartoæ diagnostyczn¹. Spostrze¿enie to wynika te¿ porednio z analizy porównawczej testów i prowokacji.
Przedstawione powy¿ej wyniki porównania prowokacji
dwukana³owych z testami punktowymi dla alergenów
D. pteronyssinus i D. farinae w istotny statystycznie sposób potwierdzaj¹ brak korelacji pomiêdzy tymi badaniami
diagnostycznymi u badanych pacjentów. Podobne wyniki
autorzy uzyskali dla prowokacji jednokana³owych. Zwraca natomiast uwagê dobra zbie¿noæ tych metod w grupie kontrolnej. U róde³ du¿ej iloci wyników fa³szywie
ujemnych w grupie potencjalnych chorych mog³y zaistnieæ nastêpuj¹ce zjawiska:
- wp³yw dostêpnego handlowo jedynego stê¿enia alergenu wykorzystywanego w powszechnej diagnostyce
ambulatoryjnej, który u czêci badanych móg³ staæ siê
dawk¹ podprogow¹ w kreowaniu reakcji typu natychmiastowego,
- opóniona reakcja luzówki na podany alergen wykraczaj¹ca poza czas pomiaru (45 minut),
- uszkodzenie luzówki nosa przebiegaj¹ce z obni¿eniem
jej reaktywnoci,
- brak prawid³owej wstêpnej kwalifikacji do prowokacji
donosowej.
W grupie kontrolnej przyczyn¹ wyników fa³szywie dodatnich mog³y byæ:
- istotnie obni¿one wartoci przep³ywów wyjciowych
w stosunku do ustalonej normy populacyjnej wynosz¹cej powy¿ej 870cm3/s, co jest znanym zjawiskiem [28]
obserwowanym równie¿ w przypadku omawianych
badanych,
- nadreaktywnoæ luzówki wyzwolona w drodze nie¿ytu nosa o innym patomechanizmie ni¿ alergiczny,
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- hipotetyczna nadwra¿liwoæ na badane roztocza niepotwierdzona wczeniej wywiadem oraz testami skórnymi i oznaczeniem mian alergenowo-swoistych IgE.
Brak gotowoci badanych z grupy kontrolnej do kreowania reakcji typu IgE zale¿nych wykluczy³ jednak znaczn¹
iloæ wyników fa³szywych.
Analizuj¹c powy¿sze dane nale¿y podkreliæ, ¿e wyniki pracy potwierdzaj¹ wspó³udzia³ kilku omawianych
czynników w tworzeniu zarówno fa³szywie dodatnich, jak
i ujemnych rezultatów testów prowokacyjnych.
Kolejnym du¿ym problemem wykluczaj¹cym na wstêpie znaczn¹ grupê pacjentów jest sposób podawania zarówno roztworu kontrolnego, jak i alergenu. U¿ycie atomizera powoduje dzia³anie nieswoicie dra¿ni¹ce luzówkê. W ten sposób wyklucza siê ju¿ w fazie wstêpnej tj.
przed podaniem alergenu ok. 30% badanych. Problem
w³aciwego wstêpnego doboru chorych do wykonania
donosowego testu prowokacyjnego jest oczywicie otwarty. Dowodem na prawid³ow¹ kwalifikacjê w przypadku
badanych pacjentów jest fakt du¿ej zgodnoci wyników
testów skórnych z prowokacjami donosowymi u chorych
z wybitnie dodatnimi odczynami (klasa IV wg klasyfikacji
skandynawskiej) przy jednoczesnym jej braku w przypadku

chorych z testami ju¿ w klasie III i ni¿szych. U tych ostatnich istnieje du¿e prawdopodobieñstwo obecnoci uczulenia na inne alergeny kurzu domowego.
Ponadto, naczynioruchowy nie¿yt nosa i inne choroby
luzówki górnych dróg oddechowych, wystêpuj¹ce równolegle u czêci badanych pacjentów, sprzyja³y obserwowanym negatywnym z punktu widzenia diagnostycznego
zjawiskom. Z tego wzglêdu istotna by³aby pog³êbiona diagnostyka ORL u pacjentów kwalifikowanych do prowokacji opisywanymi metodami. Mo¿liwoæ wykonania prowokacji donosowych z ró¿nymi stê¿eniami alergenu z pewnoci¹ zwiêkszy³aby ich czu³oæ i swoistoæ. W warunkach pracy poradni alergologicznej metoda taka nie nadaje siê jednak do rutynowej diagnostyki z racji jej kosztu
i czasoch³onnoci. Podsumowuj¹c uzyskane wyniki, mo¿na
stwierdziæ, i¿ wartoæ prowokacji donosowych przeprowadzonych przy pomocy dozownika alergenu zaopatrzonego w atomizer  przy korzystaniu z jednego stê¿enia
substancji testuj¹cej i niezale¿nie od techniki jego aplikacji (jedno lub dwukana³owa)  ma w rozpoznawaniu alergii na roztocza kurzu domowego znaczenie potwierdzaj¹ce i to u pacjentów z du¿ymi odczynami w punktowych
testach skórnych.
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