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Testy immunologiczne (immunotesty) s³u¿¹ce do wykrywania
obecnoci swoistych przeciwcia³ klasy IgE zosta³y unowoczenione
w ci¹gu ostatnich kilku lat w sposób pozwalaj¹cy na przedstawienie
uzyskanych wyników w jednostkach masy. Tak wiêc, ilociowe
oznaczanie miana swoistych przeciwcia³ IgE mo¿e byæ uzupe³nieniem
testów skórnych. W przypadkach alergii pokarmowej u dzieci
z atopowym zapaleniem skóry graniczne poziomy przeciwcia³ IgE
dla mleka, jaj, orzeszków arachidowych i ryb zosta³y ustalone
w sposób pozwalaj¹cy na uzyskanie 95% wartoæ predykcji dodatniej
i 90% wartoæ predykcji ujemnej. Okrelenie poziomu swoistych
przeciwcia³ IgE przeciwko antygenom pokarmowym mo¿e byæ tak¿e
przydatne dla przewidywania, które alergie pokarmowe ustêpuj¹
samoistnie. Podwy¿szony poziom swoistych przeciwcia³ przeciwko
antygenom jaja u niemowl¹t wi¹¿e siê z istotnie podwy¿szonym
ryzykiem alergii na antygeny wziewne w póniejszym dzieciñstwie.
W przypadkach alergii wziewnej wykazano tak¿e cis³¹ korelacjê
miêdzy poziomami swoistych przeciwcia³ IgE a wynikami prowokacji

u osób uczulonych na antygeny kota. Tak¿e poziom przeciwcia³ IgE
przeciwko roztoczom kurzu domowego koreluje istotnie ze stê¿eniem
antygenów roztoczy w rezerwuarach kurzu w mieszkaniach osób
uczulonych. Metody ilociowej oceny poziomu swoistych przeciwcia³
IgE mog¹ byæ wykorzystywane do dokumentacji rozwoju uczulenia
w czasie i do oceny ryzyka wyst¹pienia reakcji na ekspozycjê na
alergen. Jednak¿e testy immunologiczne in vitro (immunotesty) i testy
skórne nie mog¹ byæ traktowane jako ca³kowicie zamienne i w
okrelonych okolicznociach jeden nie mo¿e zast¹piæ drugiego.
S³owa kluczowe: przeciwcia³a IgE, ilociowe immunotesty, choroby
alergiczne
Key words: IgE antibody, quantitative immunoassay, allergic disease
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Stosowane skróty:
FDA

– US Food and Drug Administration
Amerykañska Agencja ¯ywnoci i Leków
kU/L – kilojednostki na litr
kUA/L – kilojednostki antygenu na litr
PPV *  wartoæ predykcji dodatniej
NPV **  wartoæ predykcji ujemnej

Od czasu odkrycia przed ponad 30 laty immunoglobulin IgE, a nastêpnie opracowania immunotestów dla swoistych przeciwcia³ IgE, pojawi³o siê wiele kontrowersji.
Pocz¹tkowe dyskusje koncentrowa³y siê na porównaniu
czu³oci i swoistoci immunotestów z testami skórnymi,
a tak¿e na ocenie ró¿nych metod przedstawiania wyników. W szczególnoci, ci¹g³ym problemem jest ustalenie
wartoci granicznej miêdzy prawid³owym i podwy¿szonym poziomem IgE. W ostatnich latach immunotesty zosta³y udoskonalone pod wieloma wzglêdami: oryginaln¹
metodê radioimmunologiczn¹ ze znakowanymi enzymatycznie przeciwcia³ami poliklonalnymi zast¹piono metod¹
enzymatyczn¹ ze znakowanymi enzymatycznie przeciwcia³ami monoklonalnymi; rozwiniêto systemy, w których
antygen po³¹czony jest ze sta³ym pod³o¿em (solid phase)
zwiêkszaj¹c mo¿liwoci wi¹zania alergenu; wprowadzono testy, w których alergen znajduje siê w fazie ciek³ej,
a z faz¹ sta³¹ wi¹¿e siê dopiero po zwi¹zaniu siê z przeciwcia³ami IgE rozpuszczonymi równie¿ w fazie ciek³ej.
Jakkolwiek starsze testy s¹ nadal u¿ywane, nowe immunotesty pozwalaj¹ na ilociow¹ ocenê poziomu przeciwcia³ IgE w jednostkach masy, choæ znaczenie kliniczne
takich oznaczeñ ilociowych pozostaje przedmiotem badañ. Artyku³ stanowi podsumowanie prac dotycz¹cych
technicznych i klinicznych zalet udoskonalonych immunotestów.
OZNACZANIE POZIOMU PRZECIWCIA£ IgE
W JEDNOSTKACH MASY
Opis immunotestów
Antygenowo swoiste przeciwcia³a IgE s¹ oceniane
w obecnoci innych przeciwcia³ o tym samym izotypie
oraz swoistych dla badanego alergenu przeciwcia³ o innych izotypach. Wymaga to swoistego rozpoznania w tym

samym tecie miejsc wi¹¿¹cych alergen (Fab) i epitopów
specyficznych izotypowo (Fc). W zwi¹zku z tym wszystkie testy zawieraj¹ fazê sta³¹ dla oddzielenia zwi¹zanych
i niezwi¹zanych przeciwcia³ IgE. Stosowany w testach
materia³ ród³owy alergenu musi byæ dobrze okrelony,
a najwa¿niejsze antygeny nie powinny byæ utracone w procesie produkcji; pozwala to na uzyskanie dok³adnych
i powtarzalnych wyników w badaniach klinicznych.
Oznaczenie, w którym antygeny g³ówne (major)
i mniejsze (minor) dodawane s¹ w nadmiarze prowadzi
do maksymalnego wi¹zania przeciwcia³ IgE. Powoduje
to trudniejsze hamowanie przez przeciwcia³a kompetycyjne o innych izotypach. Stwarza to równie¿ warunki dla
ilociowej oceny sumy wszystkich zwi¹zanych przeciwcia³ w oparciu o ich swoistoæ, w sposób niezale¿ny od
powinowactwa. Dzia³anie prawa masy zastosowanego do
analizy heterogennych immunotestów wykorzystuj¹cych
fazê sta³¹ pozwala przewidzieæ, ¿e kiedy stê¿enie nastêpnego alergenu wzrasta do poziomu, przy którym 90% przeciwcia³ IgE w surowicy jest zwi¹zanych z faz¹ sta³¹, test
staje siê w zasadzie niezale¿ny od powinowactwa miêdzy
przeciwcia³em IgE i jego epitopem [2].
Przeciwcia³a anty-IgE powinny byæ swoiste dla fragmentu Fc-IgE. W immunotestach pierwszej generacji stosowano przeciwcia³a poliklonalne oczyszczone chromatograficznie, natomiast w nowszych testach stosowana
jest mieszanina przeciwcia³ poliklonalnych i monoklonalnych, o wzajemnie uzupe³niaj¹cym siê zakresie krzywej
dawka  odpowied dla ró¿nych stê¿eñ alergenu. Zapewnia to wiêksz¹ precyzjê testu w czasie pomiaru. Ilociowe immunotesty do oznaczania poziomu swoistych przeciwcia³ IgE wymagaj¹ uwzglêdnienia krzywej standardowej. Wzorce stosowane do przygotowania krzywej wzorcowej do oznaczenia poziomu swoistych i ca³kowitych przeciwcia³ IgE powinny byæ zgodne z dokumentem WHO International Reference Preparation for Human IgE,
75/502. Obecnoæ w nadmiarze antygenu fazy sta³ej, maj¹cego zdolnoæ ilociowego wi¹zania IgE w zakresie ca³ego szeregu stê¿eñ pozwala na wykazanie równoleg³oci
miêdzy ró¿nymi próbkami i krzyw¹ wzorcow¹, nawet
powy¿ej tego zakresu [3,4]. Przyk³ad oznaczenia poziomu
ca³kowitych i swoistych przeciwcia³ IgE w seryjnie

OD REDAKCJI
* PPV  wartoæ predykcji dodatniej oznacza przewidywane prawdopodobieñstwo rozwoju choroby w oparciu o dodatni wynik
ocenianego testu diagnostycznego; obliczana jest wg wzoru
PPV = TP × P / [TP × P + FP × (1-P)]
gdzie T P (true positive) – liczba wyników prawdziwie dodatnich
F P (false positive) – liczba wyników fa³szywie dodatnich
P (prevalence) – stosunek liczby osób z wywiadem dodatnim do ogólnej liczby badanych
* * NPV  wartoæ predykcji ujemnej oznacza przewidywane prawdopodobieñstwo braku rozwoju choroby w oparciu o ujemny
wynik ocenianego testu diagnostycznego
NPV = TN × (1-P) / [TN × (1-P) + FN × P]
gdzie T N (true negative) – liczba wyników prawdziwie ujemnych
FN (false negative) – liczba wyników fa³szywie ujemnych
P (prevalence) – jw
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rozcieñczonych próbkach obrazuje ryc. 1 [5]. W modelowych dowiadczeniach potwierdzono, ¿e jednostki alergenowo swoistych przeciwcia³ IgE (kUA/L) odpowiadaj¹ miêdzynarodowym jednostkom (kUA/L) dla bia³ek IgE [5].
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Stê¿enie IgE (kU/L)
Stê¿enie swoistych IgE (kU A/L)

stwa. Producentów obowi¹zuje kalibracja aparatury, charakterystyka odczynników alergenowych, udokumentowanie ich swoistoci, ocena powtarzalnoci wewn¹trz i miêdzytestowej oraz podanie tych informacji przy ka¿dej nowo
wyprodukowanej partii produktu.
Uzyskana zosta³a znacz¹ca poprawa w przeprowadzaniu testów na obecnoæ przeciwcia³ IgE przez laboratoria kliniczne. Oprócz opisanych powy¿ej udoskonaleñ
systemów oceny oraz technologii stosowanej w laboratoriach klinicznych, wiele uwagi powiêcono samym laboratoriom. Wymogi dla laboratoriów klinicznych The Clinical Laboratory Improvement Amendments z 1988 roku
ustanawiaj¹ standardy dla wszystkich laboratoriów wykonuj¹cych testy kliniczne [6]. Standardy te obejmuj¹
wymagania dla wyszkolonego personelu nadzoruj¹cego
i wykonuj¹cego oznaczenia, przechowywania dokumentacji i konserwacji urz¹dzeñ, codziennych procedur kontroli jakoci, zapisów wyników, kontroli i akredytacji laboratorium. Dodatkowo, szczegó³owe zalecenia rekomenRozczeñczenie
dacyjne dotycz¹ce wykonywania testów na obecnoæ IgE
Ryc. 1. Równoleg³oæ rozcieñczeñ badanej próbki i wzorca dla opisane zosta³y w ostatniej publikacji Narodowego Komica³kowitej (pe³ne symbole) i swoistych alergenowo IgE (puste tetu Standardów dla Laboratoriów Klinicznych (Natiosymbole) w serii 3-krotnych rozcieñczeñ dwóch surowic (kwa- nal Committee for Clinical Laboratory Standards) [7].
draty, ko³a), zawieraj¹cych ró¿ne iloci przeciwcia³ IgE swoistych
Zalecenia te obejmuj¹ procedury kontroli jakoci dla codla py³ków brzozy
dziennie wykonywanych oznaczeñ w warunkach laboratorium klinicznego oraz minimalne kryteria, które musz¹
Ocena ilociowa i kontrola poziomu przeciwcia³ IgE: spe³niaæ immunotesty dla IgE. Na przyk³ad, wspó³czynnik zmiennoci miêdzy testami oznaczeñ przeciwcia³ IgE
zapewnienie i kontrola jakoci testów
Zapewnienie i kontrola jakoci obejmuj¹ wszystkie te nie powinien przekraczaæ 15%. Laboratoria kliniczne s¹
oznaczenia, których uwzglêdnienie gwarantuje w³aciwe równie¿ zachêcane do uczestniczenia w miêdzylaboratowykonanie testu. Gwarancja jakoci ze strony producen- ryjnych programach kontroli jakoci wykonywanych oznatów zawiera opis wszystkich faz produkcji, umo¿liwiaj¹cy czeñ. Programy takie s¹ udostêpniane przez niektórych
sprawdzenie, czy odczynniki s¹ przygotowane zgodnie z pro- producentów odczynników u¿ywanych do wykonywania
cedur¹. Przed wydaniem licencji, US Food and Drug oznaczeñ [8] i przez niezale¿nych dostawców, takich jak
Administration (FDA) wymaga spe³nienia tych warunków. Towarzystwo Amerykañskich Patologów (College of
American Pathologists). Kontrola jakoci stanowi gwaProducenci ekstraktów alergenowych maj¹ stosunrancjê dok³adnoci wyników uzyskiwanych w laboratokowo proste wymagania dla zapewnienia jakoci, ponieriach klinicznych. Wyniki te umo¿liwiaj¹ tak¿e laboratowa¿ ekstrakty te traktowane s¹ raczej jako produkty bioriom ocenê w³asnych oznaczeñ oraz ró¿nych komercyjlogiczne, a nie narzêdzia testuj¹ce. W ci¹gu minionego
nie dostêpnych systemów i technologii. W badaniach ocedziesiêciolecia w USA wystandaryzowanych zosta³o szeniaj¹cych jakoæ ilociowych oznaczeñ poziomu przeciwreg najczêciej u¿ywanych alergenów, w tym ekstrakty
cia³ IgE wykazano, ¿e miêdzylaboratoryjny wspó³czynnik
roztoczy kurzu domowego, jadów owadów b³onkoskrzyzmiennoci wyników oznaczeñ przeprowadzonych dla
d³ych, naskórka i sierci kotów, py³ków chwastów (short
surowic zawieraj¹cych IgE skierowanych przeciwko kilragweed pollen) i wielu py³ków traw. Standaryzowane
ku czêsto wystêpuj¹cym alergenom wynosi³ poni¿ej 15%
ekstrakty zawieraj¹ okrelon¹ iloæ g³ównych alergenów
dla wielu (choæ nie wszystkich) laboratoriów klinicznych
lub s¹ oznaczane w jednostkach koreluj¹cych z ich ak[9]. Testy uwierzytelniaj¹ce nie zosta³y jednak przeprotywnoci¹ biologiczn¹. Ponadto wymagana jest sterylnoæ
wadzone ze wszystkimi dostêpnymi alergenami. Klinicyekstraktów alergenowych i oznaczenie terminów wa¿noci powinni zwracaæ uwagê na wykonanie oznaczeñ we
ci, zarówno w odniesieniu do daty produkcji alergenu,
w³asnych laboratoriach, a tak¿e zapytaæ kierownika labojak i zastosowanego rozpuszczalnika.
ratorium o typ stosowanej procedury i jej zachowanie siê
Urz¹dzenia do oznaczeñ poziomu IgE podlegaj¹ ró¿- w testach kontroli jakoci.
nym uregulowaniom, obejmuj¹cym gwarancjê bezpieczeñ-
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Ilociowe oznaczenia poziomu przeciwcia³ IgE
w przewidywaniu rozwoju chorób atopowych
Prawid³owa identyfikacja niemowl¹t z wysokim ryzykiem wyst¹pienia atopii ma ogromne znaczenie w podejmowanych dzia³aniach prewencyjnych, poniewa¿ okresem krytycznym jest wczesny okres oko³oporodowy,
w którym u dzieci z genetycznymi uwarunkowaniami atopii
istnieje zwiêkszone ryzyko rozwoju uczulenia. Niestety,
nie istnieje dzisiaj ¿aden prenatalny wskanik o wystarczaj¹co du¿ej wartoci predykcyjnej dla wykorzystania
w praktycznym skryningu niemowl¹t. Podwy¿szony poziom IgE we krwi pêpowinowej mo¿e byæ u¿yteczny dla
identyfikacji dzieci wysokiego ryzyka w badaniach naukowych [10]. Alternatywnie, dzieci wysokiego ryzyka
mog¹ byæ wyodrêbnione dla celów prewencji alergii, po
pojawieniu siê markerów atopii, takich jak swoiste prze-

ciwcia³a IgE przeciwko alergenom pokarmowym lub
wziewnym.
W testach skryningowych istotna jest ³atwoæ ich
wykonania i dok³adnoæ. Czêstoæ wystêpowania markerów atopii w badanej populacji wp³ywa nad czu³oæ testu, maleje wraz z obni¿eniem wystêpowania danej cechy w populacji. Wa¿ny jest równie¿ czas pojawienia siê
markera (w tym wypadku dodatniego testu); im moment
ten jest wczeniejszy tym wiêksze prawdopodobieñstwo,
¿e test ten bêdzie mia³ znaczenie kliniczne.
Za marker rozwoju chorób atopowych uznawane jest
pojawienie siê we wczesnym dzieciñstwie alergii na bia³ko jaja kurzego. Wykazano, ¿e pojawienie siê swoistych
IgE skierowanych przeciwko bia³ku jaja kurzego
(≥ 0,35kUA/L) do 8 miesi¹ca ¿ycia (czêstoæ wystêpowania 9%) w nieselekcjonowanej grupie 86 szwedzkich

Tabela I. Mo¿liwoci przewidywania rozwoju uczulenia na alergeny wziewne oraz wyst¹pienia alergicznego nie¿ytu nosa i astmy
oskrzelowej w wieku 3-7 lat w oparciu o obecnoæ uczulenia na pokarmy w wieku niemowlêcym i we wczesnym dzieciñstwie;
badania w grupach nieselekcjonowanych i w grupach wysokiego ryzyka
Badanie

Kohorta

Czynnik ryzyka
(czêstoæ
wystêpowania %)

Wynik
(czêstoæ
wystêpowania %)

nieselekcjo-nowana;
dziewczynki
(n=86)

sIgE przeciwko
bia³ku jaja kurzego
≥0,35 kUA/L (9%)
w 8 mies. ¿.

sIgE przeciwko
antygenom wziewnym
(11%) w 7 r. ¿.
atopia (15%) w 7 r. ¿.

Nickel
i wsp. [12]

nieselekcjo-nowana
(n = 434)

sIgE przeciwko
sIgE przeciwko
bia³ku jaja kurzego alergenom rodowiskowym
≥0,35 kUA/L (10%)
IgE ≥0,35 kUA/L
w 1 r.¿.
(10%) w 7 r. ¿.

Zeiger
i Heller [13]

wysokiego
ryzyka
(n = 165)

Hattevig
i wsp. [11]

prick testy
z alergenami jaja
(16%)
≤ 1 r.¿.

prick testy
z alergenami wziewnymi
(45%) w 7 r. ¿.
alergiczny nie¿yt
nosa (39%) w 7 r. ¿.
astma (31%) w 7 r. ¿.

Czu³oæ Swoistoæ
(%)
(%)

PPV*
(%)

NPV** Istotnoæ
(%) statystyczna

56

96

63

95

P<.001

50

97

70

92

P< .001

20

93

36

93

P<.001

24

92

72

58

P<.001

28

93

72

65

P<.001

24

88

48

72

P<.046

Burr
i wsp. [14]

wysokiego
ryzyka
(n = 427)

prick testy
z alergenami jaja
(7%) w 6 mies. ¿.

prick testy
z roztoczami
(19%) w 7 r. ¿.

20

96

48

83

P<.001

Kulig
i wsp. [15]

nieselekcjo-nowana
(n = 165)

sIgE przeciwko
alergenom pokarmowym
(jaja, mleko, m¹ka
pszenna, soja)
≥ 0,35 kUA/L (14%)
w 1 r. ¿.

IgE przciwko
roztoczom
≥0,35 kUA/L (30%)
w 5 r. ¿.

35

94

71

77

P<.001

Kulig
i wsp. [16]

Nieselekcjo-nowana
(n=459)

przetrwa³e
przeciwcia³a sIgE
przeciwko alergenom
pokarmowym
≥ 0,35 kUA/L (10%)
poni¿ej 2 lat

alergiczny
nie¿yt nosa (18%)
w 5 r. ¿.

24

93

44

93

P<.001

astma (9%) w 5 r. ¿.

40

93

36

94

P<.001

* PPV  wartoæ predykcji dodatniej
** NPV  wartoæ predykcji ujemnej
sIgE  swoiste przeciwcia³a IgE
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dziewczynek pozwoli³o z 50% czu³oci¹, 97% swoistoci¹ i 70% prawdopodobieñstwem PPV przewidzieæ atopiê w 7 roku ¿ycia, co by³o lepszym czynnikiem prognostycznym ni¿ podwy¿szony poziom IgE we krwi pêpowinowej w tej samej kohorcie (tabela I) [11]. Podobnie, dodatni wynik testu punktowego z owalbumin¹ w wieku 6 miesiêcy (charakteryzuj¹cy siê 40% czu³oci¹ i 95% swoistoci¹) wskazuje na zwiêkszone ryzyko rozwoju chorób atopowych w wieku 18 miesiêcy [17]. Podwy¿szenie poziomu swoistych IgE skierowanych przeciwko bia³ku jaja kurzego (≥ 0,35kUA/L) przed ukoñczeniem 1 roku ¿ycia w dobranej losowo kohorcie noworodków zwi¹zane by³o ze
znacz¹co zwiêkszon¹ czêstoci¹ uczuleñ na alergeny domowe i rodowiskowe w wieku 3 lat (tabela I) [12].
Zwiêkszenie granicznego poziomu swoistych przeciwcia³
IgE przeciwko bia³kom jaja do wartoci powy¿ej ≥ 2kUA/L
zwiêkszy³o do 75% wartoæ predykcji dodatniej, chocia¿
obni¿y³o czu³oæ testu do ok. 15%. Jednak¿e, zaledwie
u 3% dzieci z badanej grupy poziom swoistych przeciwcia³ IgE skierowanych przeciwko bia³kom jaja wynosi³
≥ 2kUA/L, w porównaniu z 10% dzieci, u których poziom
ten by³ ≥ 0,35kUA/L.
Badaj¹c noworodki z grup wysokiego ryzyka Burr
i wsp. [14] oraz Zeiger i Heller [13] stwierdzili, ¿e dodatni
wynik testu punktowego (prick) na obecnoæ swoistych
przeciwcia³ skierowanych przeciwko bia³kom jaja kurzego w 1 roku ¿ycia (czêstoæ 7% i 15%, odpowiednio
w pierwszym i drugim badaniu) mia³ umiarkowan¹ wartoæ predykcji dodatniej (48%) (PPV) w stosunku do
rozwoju uczulenia na roztocza kurzu domowego (48%)
i wysok¹ (79%) w stosunku do rozwoju uczulenia na alergeny wziewne, zarówno domowe, jak i rodowiskowe oraz
wyst¹pienia alergicznego nie¿ytu nosa lub astmy oskrzelowej. Niestety, czu³oæ tych testów by³a wyj¹tkowo niska (20%-30%), jakkolwiek ich swoistoæ by³a wysoka
(> 90%). Czêstoæ wystêpowania alergicznego nie¿ytu
nosa i uczulenia na alergeny wziewne by³a co najmniej
dwukrotnie wy¿sza u niemowl¹t wysokiego ryzyka z dodatnim testem skórnym na bia³ka jaja kurzego [13,14].
Podwy¿szone stê¿enie swoistych przeciwcia³ IgE
(≥ 0,35 kUA/L) przeciw jednemu z czterech badanych alergenów pokarmowych (jaja, mleko, soja czy pszenica)
w 1 roku ¿ycia (14% dzieci w kohorcie 165 noworodków)
wskazywa³o, przy wysokiej swoistoci i niskiej czu³oci
testu, na wysokie prawdopodobieñstwo (PPV) wyst¹pienia uczulenia na alergeny wziewne w wieku 5 lat (P<0,001)
(tabela I) [15]. Utrzymuj¹cy siê przewlekle podwy¿szony
poziom przeciwcia³ swoistych IgE przeciwko alergenom
pokarmowym (≥ 0,35 kUA/L) do koñca 2 roku ¿ycia wskazuje na znamiennie wy¿sze ryzyko wyst¹pienia alergicznego nie¿ytu nosa i astmy u tych dzieci w wieku 5 lat
(P<0,001) (tabela I) [16]. Jednak¿e, badania przesiewowe w wieku 2 lat, wykonane celem wykrycia przewle-
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k³ego uczulenia na alergeny pokarmowe, opóniaj¹ identyfikacjê dzieci wysokiego ryzyka i odraczaj¹ w czasie
rozpoczêcie dzia³añ prewencyjnych.
Meta-analiza badañ epidemiologicznych pozwala na
ilociow¹ ocenê zmiennych czynników ryzyka wyst¹pienia astmy. Palenie tytoniu przez rodziców, karmienie piersi¹ krócej ni¿ 3 miesi¹ce i zbyt niskie spo¿ycie ryb (diety
zawieraj¹cej kwasy omega-3) s¹ czynnikami ryzyka rozwoju astmy, zwiêkszaj¹c je odpowiednio: 1,3, 1,5 i 1,7 razy
[18]. Natomiast uczulenie na roztocza kurzu domowego
obecne we wczesnym niemowlêctwie, wi¹¿e siê z 3,4
i 19,7 krotnym wzrostem ryzyka astmy, odpowiednio dla
niskiego i wysokiego stê¿enia alergenów [18]. Tak wiêc,
potwierdza to zasadnoæ zmniejszania stê¿enia alergenów
roztoczy w otoczeniu, w celu efektywnego zapobiegania
rozwojowi astmy oskrzelowej. Ostatnie badania, w których istotnie zredukowano ekspozycjê na roztocza poprzez
zastosowanie zabezpieczeñ fizycznych (pokrowce przeciwalergiczne, zamieszkanie na du¿ej wysokoci) wskazuj¹ na znacz¹cy efekt takich dzia³añ w odniesieniu do
zapobiegania uczuleniu na alergeny roztoczy [19], zmniejszania dolegliwoci u osób ju¿ uczulonych na roztocza [20],
oraz obni¿enia stê¿enia swoistych IgE przeciwko roztoczom u tych osób [21,22]. Te zachêcaj¹ce wyniki powinny zostaæ potwierdzone w szerszych, wieloorodkowych
badaniach. Potwierdzenie skutecznoci unikania kontaktu z roztoczami dla supresji produkcji swoistych IgE przeciwko roztoczom mog³oby uzasadniæ identyfikacjê dzieci
wysokiego ryzyka i podjêcie drugo- i trzeciorzêdowej prewencji alergii.
Ilociowa ocena IgE w alergii pokarmowej
Wczeniejsze badania sugerowa³y, ¿e testy ilociowe
dla swoistych IgE przeciwko alergenom pokarmowym
mog¹ byæ pomocne w ustaleniu istotnoci klinicznej uczulenia oraz ledzeniu rozwoju tolerancji u tych pacjentów
na przestrzeni czasu [23,24]. W kolejnych badaniach
Sampson i Ho [25] zbadali 196 dzieci i m³odzie¿y (rednia
wieku 5,2 lat, 60% ch³opców) z atopowym zapaleniem
skóry, randomizowanych z próbki 300 pacjentów z alergi¹ pokarmow¹ ocenianych na przestrzeni okresu 10 lat.
Przechowywane surowice badano na obecnoæ swoistych
przeciwcia³ IgE przeciwko pokarmom bêd¹cym powszechnie przyczyn¹ alergii u dzieci, w tym alergeny jaja,
mleka, orzeszków ziemnych, soi, m¹ki pszennej i ryb. Alergiê pokarmow¹ rozpoznawano na podstawie podwójnie
lepej, kontrolowanej placebo doustnej próby prowokacyjnej z pokarmem lub przekonuj¹cego wywiadu odnonie reakcji anafilaktycznych w przesz³oci. Czêstoæ wystêpowania swoistych alergii pokarmowych w grupie wynosi³a od 22% dla m¹ki pszennej do 73% dla jaj. Wyniki
punktowych testów skórnych (wynik dodatni testu  b¹bel ≤ 3mm od kontroli negatywnej) i ilociowego
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Tabela II. Wartoci predykcyjne (PPV* i NPV**) stê¿eñ swoistych przeciwcia³ IgE przeciwko alergenom pokarmowym w przewidywaniu wyniku reakcji na testy prowokacji doustnej u dzieci i m³odzie¿y z atopowym zapaleniem skóry [25]
>95% PPV* >90% PPV >95% NPV** >90% NPV

jaja

6

2



0,6

mleko

32

orzeszki ziemne

15

23

0,8

1,0

9

najlepsze
NPV = 85%
dla < 0,35 kUA/L

ryby

20

9,5

0,9

5

soja

najlepsze
PPV = 50%
dla 65 kUA/L

2

5

m¹ka pszenna

najlepsze
PPV = 75%
dla 100 kUA/L

5

79

Nie by³o zwi¹zku miêdzy poziomem przeciwcia³a IgE a ciê¿koci¹ przebiegu
reakcji
* PPV  wartoæ predykcji dodatniej
** NPV  wartoæ predykcji ujemnej

immunotestu (test dodatni ≥ 0,35 kUA/L) (jaja, mleko,
orzeszki ziemne, ryby) by³y porównywalne, wykazuj¹c
doskona³¹ czu³oæ i dok³adnoæ przewidywania wyniku
ujemnego (negative predictive accuracy), lecz s³ab¹
swoistoæ i dok³adnoæ przewidywania wyniku dodatniego (positive predictive accuracy) próby prowokacyjnej.
Ustalone zosta³y, co przedstawia tab. II, diagnostyczne
stê¿enia przeciwcia³ IgE swoistych dla alergenów pokarmowych pozwalaj¹ce na osi¹gniêcie odpowiednio 95%

wartoci predykcji dodatniej (PPV) oraz 90% wartoci
predykcji ujemnej (NPV). Nasze dowiadczenie wskazuje, ¿e zastosowanie tych poziomów granicznych jako
punktów decyzyjnych dla doustnych prowokacji pokarmowych mo¿e zmniejszaæ potrzebê ich wykonywania
o ok. 50%. S³aba zdolnoæ przewidywania wyniku dla soi
i m¹ki pszennej s¹ najprawdopodobniej spowodowane reakcjami krzy¿owymi bia³ek miêdzy tymi pokarmami a odpowiednio orzeszkami ziemnymi (dla soi) i py³kami traw
(dla m¹ki).
Crespo i wsp. [26] tak¿e badali przydatnoæ ilociowej oceny poziomu przeciwcia³ IgE w przewidywaniu
reakcji natychmiastowych na bia³ko jaja. Czterdziecioro
dzieci z natychmiastow¹ reakcj¹ na bia³ko jaja kurzego,
ale bez cech atopowego zapalenia skóry, by³o prowokowanych doustnie alergenami jaja po 2,5 roku eliminacji
tego pokarmu z diety. Wyniki prowokacji doustnej korelowa³y ze stê¿eniem swoistych przeciwcia³ IgE przeciwko
jaju, w okresie wykonywania prowokacji. Wspó³czynniki
prawdopodobieñstwa wyst¹pienia dodatniego wyniku prowokacji (poziom swoistych IgE przeciwko bia³ku jaja kurzego ≥ 0,35, 0,70 i 1,20 kU A/L) wynosi³y odpowiednio
2,2, 3,0 i 6,3. W badaniu dzieci z natychmiastowymi odpowiedziami w wywiadzie na orzeszki ziemne, orzechy w³oskie czy australijskie, u dzieci, u których aktualnie obserwowano reakcjê natychmistow¹, stê¿enia swoistych przeciwcia³ IgE by³y znamiennie wy¿sze ni¿ u dzieci, które
tolerowa³y przyjmowanie tych pokarmów [27].
Monitorowanie stê¿enia swoistych przeciwcia³ IgE
przeciwko pokarmom, takim, jak mleko, jaja, soja i m¹ka

Tabela III. Porównanie efektywnoci ró¿nych testów diagnostycznych w rozpoznawaniu astmy zwi¹zanej z uczuleniem na alergeny kota
Test
diagnostyczny
Prick testy
FEV1
ka¿dy +
Testy ródskórne
(g³êbokie i powierzchniowe)
FEV1
ka¿dy +
Test na obecnoæ
swoistych przeciwcia³ IgE
przeciwko alergenom kota
FEV1
ka¿dy +

Czu³oæ (%)

Swoistoæ (%)

PPV (%)*

NPV (%)**

Skutecznoæ (%)

96,9 (± 3,8)
79,2 (± 8,9)

80,9 (± 8,6)
90,6 (± 6,4)

78,5 (± 9,0)
92,6 (± 5,7)

97,4 (± 3,5)
74,3 (± 9,6)

87,5 (± 7,2)
83,4 (± 8,2)

0
60,0 (± 15,3)

31,6 (± 14,6)
31,0 (± 14,5)

0
23,1 (± 13,2)

92,3 (± 8,4)
69,2 (± 14,5)

30,8 (± 14,5)
38,5 (± 15,3)

90,9 (± 6,6)
69,2 (± 10,5)

84,1 (± 8,3)
100

74,1 (± 9,9)
100

94,9 (± 5,0)
72,7 (± 10,1)

86,4 (± 7,1)
83,1 (± 8,5)

Czu³oæ, swoistoæ, PPV, NPV i skutecznoæ punktowych testów skórnych, testów ródskórnych i poziomu swoistych przeciwcia³ IgE przeciwko
alergenom kota s¹ przedstawione w odniesieniu do maksymalnego spadku w FEV1 i ka¿dego dodatniego wyniku testu prowokacji (ka¿dy +) z 95%
przedzia³em ufnoci wskazanym w nawiasach.
* PPV  wartoæ predykcji dodatniej
** NPV  wartoæ predykcji ujemnej

Yunginger JW i wsp. Metody ilociowej oceny miana przeciwcia³ IgE stosowane w alergologii

jest obiecuj¹ce w ocenie skutecznoci eliminacji tych produktów z diety i przewidywaniu rozwoju klinicznej tolerancji. Ca³kowite wykluczenie z diety pokarmów wywo³uj¹cych uczulenie mo¿e dawaæ poprawê objawów u dzieci
z atopowym zapaleniem skóry [28]. Eliminacja jaj z diety
u osób uczulonych (z atopowym zapaleniem skóry) wi¹za³a siê ze zmniejszeniem nasilenia objawów skórnych i obni¿eniem poziomu swoistych przeciwcia³ IgE [29]; gdy
pokarm nie by³ eliminowany z diety nie obserwowano spadku swoistych IgE. W koñcu, u dzieci z potwierdzon¹ alergi¹ na mleko, które wyrasta³y z uczulenia na mleko
stwierdzano ni¿sze poziomy swoistych przeciwcia³ IgE ni¿
u tych, u których reaktywnoæ utrzymywa³a siê do pónego dzieciñstwa (rednia 4 vs. 78 kUA/L) [30].
Ilociowa ocena poziomu przeciwcia³ IgE w alergii
na antygeny wziewne
Podobnie, jak ilociowa ocena poziomu swoistych IgE
mo¿e byæ stosowana w monitorowaniu diet eliminacyjnych u osób z alergi¹ pokarmow¹, poziom swoistych IgE
skierowanych przeciwko niektórym alergenom wziewnym
mo¿e byæ stosowany w kontroli warunków rodowiskowych u osób z alergi¹ wziewn¹. Obserwacje te potwierdzaj¹ trzy rodzaje dowodów: pomiary te s¹ dok³adnymi
markerami uczulenia alergicznego, poziom swoistych IgE
jest zale¿ny od ekspozycji na alergen, unikanie kontaktu
z alergenem mo¿e prowadziæ do zmniejszenia poziomu
swoistych IgE.
Po pierwsze  jest jasnym, ¿e ilociowy poziom swoistych IgE w odpowiedzi na alergeny wziewne jest dok³adnym wskanikiem indywidualnego uczulenia pacjenta.
W ostatnich badaniach Wooda i wsp. [31] wykazano, ¿e
w diagnostyce klinicznych uczuleñ na alergeny kota, wartoæ pomiaru poziomu swoistych IgE przeciwko tym alergenom jest równowa¿na wartoci punktowych testów
skórnych i wy¿sza ni¿ testów ródskórnych (tabela III).
U wszystkich osób z podwy¿szonym poziomem przeciwcia³ IgE stwierdzono co najmniej jeden dodatni wynik prowokacji w porównaniu z jedynie 12 na 44 osób, u których
poziom swoistych IgE przeciwko alergenom kota by³ niemierzalny. Ponadto, podwy¿szonych poziomów IgE przeciwko alergenom konta nie obserwowano u ¿adnego pacjenta z ujemnym wynikiem punktowych testów skórnych,
w³¹czywszy tych z dodatnim wynikiem testu ródskórnego. Analiza danych w aspekcie jakiegokolwiek dodatniego wyniku prowokacji wykaza³a dla testu swoistych IgE
czu³oæ równ¹ 69%, swoistoæ równ¹ 100%, wartoæ predykcji dodatniej  100% oraz wartoæ predykcji ujemnej
 73%.
Po drugie  przynajmniej w aspekcie uczulenia na roztocza kurzu domowego wykazano, ¿e poziom swoistych
IgE mo¿e byæ stosowany zarówno jako marker aktualnej
ekspozycji na alergen, jak i uczulenia. W badaniach 40 osób,
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uczulonych na roztocza kurzu domowego, De Lovinfosse
i wsp. [32] stwierdzili siln¹ korelacjê miêdzy stê¿eniem swoistych przeciwcia³ IgE a stê¿eniem alergenów kurzu domowego w materacach (P=0,001). U pacjentów ze stê¿eniem swoistych IgE powy¿ej 2kUA/L prawdopodobieñstwo nara¿enia na wysoki poziom alergenów roztoczy
(>10µg/g kurzu) wynosi³o 77%, natomiast u osób, u których stê¿enie swoistych IgE by³o ni¿sze ni¿ 2kUA/L stwierdzono 77% prawdopodobieñstwo nara¿enia na alergeny
roztoczy w stê¿eniu <10µg/g kurzu. Wyniki te s¹ szczególnie istotne, poniewa¿ mog¹ one pozwoliæ klinicycie
nie tylko na identyfikacjê pacjentów uczulonych, lecz równie¿ tych, którzy szczególnie wymagaj¹ redukcji alergenów w rodowisku.
Po trzecie  wiele badañ wykaza³o spadek stê¿eñ alergenowo-swoistych IgE po wprowadzeniu postêpowania
maj¹cego na celu unikanie kontaktu z alergenem. Na przyk³ad rednie stê¿enie swoistych IgE skierowanych przeciwko Dermatophagoides pteronyssinus obni¿y³o siê ze
117kUA/L do 89kUA/L u 18 dzieci z uczuleniem na roztocza kurzu domowego po 3 miesi¹cach przebywania w
wolnych od roztoczy (<2µg antygenu/g kurzu) pomieszczeniach szkolnych we w³oskich Alpach [21].
Taki wynik wyranie potwierdza korzyci wynikaj¹ce
ze stosowania pomiaru poziomu przeciwcia³ IgE przeciwko
powszechnie wystêpuj¹cym alergenom wziewnym i silnie
sugeruje porównywaln¹ czu³oæ punktowych testów skórnych i ilociowych immunotestów. Dla innych alergenów
zale¿noæ ta mo¿e byæ bardziej z³o¿ona, a w odniesieniu do
niektórych grzybów nawet zupe³nie inna. Generalnie, trudno jest ustaliæ, czy objawy u danego pacjenta s¹ swoicie
zwi¹zane z danym grzybem (np. Alternaria), jakkolwiek
wykazano, ¿e testy skórne i ocena swoistych przeciwcia³
IgE s¹ pomocne w przewidywaniu tych objawów [33,34].
Dla innych grzybów zale¿noæ pomiêdzy ekstraktami stosowanymi w testach skórnych, a tymi, wykorzystywanymi w immunotestach jest s³abiej okrelona. Ró¿nice te
mog¹ byæ ilociowe lub jakociowe [35]. Potrzebne s¹
zatem dalsze badania nad alergenami grzybów i popraw¹
standaryzacji metod stosowanych w rozpoznawaniu alergii na grzyby.
Specyficzne zastosowanie testów oceny ilociowej
IgE w innych uk³adach alergenowych
Jak przedstawiono wy¿ej, ilociowa informacja o poziomie swoistych przeciwcia³ IgE w stosunku do alergenów pokarmowych mo¿e redukowaæ potrzebê wykonywania dodatkowych testów takich, jak prowokacja pokarmowa. Pozostaje natomiast do ustalenia, czy ilociowa ocena
alergenowo-swoistych IgE mo¿e poprawiæ postêpowanie
w odniesieniu do alergii na lateks gumy naturalnej, jad owadów b³onkoskrzyd³ych, leków lub innych alergenów.
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W kilku ostatnich badaniach oceniana by³a przydatnoæ ilociowej oceny swoistych przeciwcia³ IgE w alergii na lateks. U osób z rozszczepem krêgos³upa (spina
bifida), stanowi¹cych grupê ryzyka alergii na lateks, Bernardini i wsp. [36] stwierdzili, ¿e stê¿enia swoistych IgE
> 3,5 kU/L mia³y istotn¹ wartoæ w przewidywaniu wyst¹pienia objawowego uczulenia na lateks. Czy zatem w przypadku nara¿eñ zawodowych oznaczenie poziomu swoistych
IgE mo¿e byæ stosowane jako wskanik efektywnej redukcji kontaktu z alergenami? Hamilton i Brown [37] przedstawili wyniki badañ u 11 anestezjologów, którzy ograniczyli kontakt z alergenem bezporednio po rozpoznaniu alergii
na lateks. Po 15 miesi¹cach dzia³añ prewencyjnych redni
poziom swoistych przeciwcia³ IgE w stosunku do lateksu
obni¿y³ siê u tych osób z 2,8 ± 0,8kUA/L do 2,1 ± 0,9kUA/L
(P<0.1, test Spearmana). Badania te sugeruj¹, ¿e poziom
swoistych IgE mo¿e obni¿aæ siê wraz z odpowiednim unikaniem kontaktu z alergenem. Potrzeba jednak znacznie
wiêcej danych, zanim monitorowanie poziomu swoistych
IgE zostanie zalecone w rutynowej praktyce klinicznej.
W badaniach alergii na jady owadów b³onkoskrzyd³ych
[38] i w mniejszym stopniu uczulenia na antybiotyki β-laktamowe [39] wysoce czu³a ocena in vitro swoistych IgE
mia³a zbli¿on¹ czu³oæ i swoistoæ do punktowych testów
skórnych. Istotne by³oby zbadanie, czy ilociowa ocena
swoistych przeciwcia³ IgE przeciwko alergenom owadów
i lekom, ma wartoæ predykcyjn¹ w odniesieniu do wyst¹pienia alergii objawowej na ka¿dy z tych alergenów.
CZY TESTY SKÓRNE I ILOCIOWA OCENA
PRZECIWCIA£ IgE MOG¥ BYÆ STOSOWANE
ZAMIENNIE?
Testy skórne s¹ oryginaln¹ i nadal w Stanach Zjednoczonych najszerzej stosowan¹ metod¹ oceny obecnoci
przeciwcia³ IgE. Reakcja skóry na wprowadzenie ekstraktu alergenów jest tylko czêciowo uzale¿niona od
poziomu swoistych przeciwcia³. W badaniach epidemiologicznych wykazano bowiem, ¿e osobnicza reakcja skóry
na histaminê silnie wp³ywa na wynik testów skórnych [40].
Wykazano, ¿e na odpowied skóry na alergen wp³ywa wiele zmiennych, w tym pora roku, pora dnia oraz
powierzchnia skóry, na któr¹ zak³adany jest test. Wp³yw
wiêkszoci z nich jest niewielki i wp³ywa na wyniki jedynie wtedy, gdy reaktywnoæ skóry jest niska.
Innym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wynik testu skórnego, niezale¿nym od poziomu swoistych IgE w organizmie, jest stosowanie leków o dzia³aniu przeciwhistaminowym, w³¹czywszy wiele preparatów przeciwdepresyjnych. Na wynik testów skórnych mog¹ wp³ywaæ narzêdzia stosowane do ich wykonywania, które stwarzaj¹
mo¿liwoæ wprowadzenia ró¿nych iloci ekstraktu do skóry [41]. Ró¿nice w wynikach testów skórnych, mog¹ byæ

uzale¿nione od jakoci u¿ytego do badañ ekstraktu alergenowego; ten sam problem dotyczy immunoesejów oceniaj¹cych poziom swoistych IgE.
Wzglêdna czu³oæ testu skórnego ró¿ni siê znacznie
miêdzy metod¹ testowania naskórkow¹ i ródskórn¹. Jeli celem testu skórnego ma byæ wykrycie uczulenia IgE-zale¿nego, istotnym jest porównanie obu tych metod.
Wykazano, ¿e testy skórne typu prick, z zastosowaniem
dobrej jakoci ekstraktu alergenowego, mog¹ wypadaæ
dodatnio u wielu osób nie wykazuj¹cych klinicznych objawów uczulenia [42,43]. W wielu badaniach wykazano
równie¿, ¿e u osób z ujemnym wynikiem punktowych testów skórnych wynik testów ródskórnych nie koreluje
ze stanem klinicznym pacjenta [31,44,45].
W badaniach, w których punktowe testy skórne akceptowane s¹ jako z³oty standard, testy in vitro cechowa³y siê mniejsz¹ czu³oci¹. Mieci³a siê ona w przedziale od 74% [46] do 92,2% [43]. W ostatnim z cytowanych
badañ czu³oæ ta by³a wiêksza (95,1%) u osób z uczuleniem objawowym w porównaniu z 88,7% czu³oci¹ u osób
bez objawów klinicznych, ale z dodatnim wynikiem testu
punktowego. Kliniczne znaczenie obecnoci przeciwcia³
IgE, stwierdzone zarówno w punktowym tecie skórnym,
jak i immunotecie, musi byæ okrelone przez lekarza przeprowadzaj¹cego badanie podmiotowe i przedmiotowe danego pacjenta.
Jeli w ocenie diagnostycznej czu³oæ immunotestów
oceniaj¹cych poziom swoistych IgE jest zbli¿ona do czu³oci testów punktowych to czy alergiczne testy skórne
staj¹ siê przestarza³e? Oczywicie nie, co wiêcej prawdopodobnie ze wzglêdu na wygodê i koszty bêd¹ nadal
dominuj¹ce. Przyk³adowo, wyniki alergicznych testów
skórnych s¹ dostêpne natychmiast, a koszt ich wykonania jest niewielki. Ich zalet¹ jest równie¿ mo¿liwoæ udowodnienia reakcji skórnej pacjentom, którzy maj¹ w¹tpliwoci odnonie postawionej diagnozy (np. w przypadkach
uczulenia na alergeny zwierz¹t domowych). Z drugiej strony, dla osób nieszkolonych w zakresie wykonywania alergicznych testów skórnych oraz dla osób chc¹cych wykonywaæ badania porównawcze na przestrzeni czasu, ilociowe immunotesty maj¹ zdecydowan¹ przewagê. Wydaje siê jednak, ¿e istnieje jedno pole, na którym oba podejcia diagnostyczne nie s¹ zamienne. Chocia¿ w odpowiedzi na immunoterapiê swoist¹ dochodzi pocz¹tkowo
do podwy¿szenia swoistych IgE, z nastêpowym stopniowym ich spadkiem [47], to odczynowoæ skórna w testach punktowych spada gwa³townie w momencie dojcia do dawki podtrzymuj¹cej [48]. Spadek reakcji skórnej ma du¿¹ wartoæ predykcyjn¹ w odniesieniu do uzyskania trwa³ej remisji choroby po przerwaniu immunoterapii swoistej [49]. Tak wiêc, pomiary swoistych IgE in vitro
i in vivo nie s¹ ca³kowicie zamienne i w szczególnych warunkach jeden test nie jest w stanie zast¹piæ drugiego.
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