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Testy skórne, czyli wystandaryzowane badanie reak-
tywnoœci skóry na alergeny, sœ podstawœ  wspóœczesnej
praktycznej diagnostyki alergologicznej. Dodatni wynik
testu jest dowodem istnienia swoistego uczulenia skóry na
dany alergen.

Dla wprowadzenia tego badania fundamentalne zna-
czenie miaœa opublikowna w 1873 r. praca Charlesa H.
Blackley’a pt.: „Experimental Reaserches on the Causes
and Nature of Catarrus Aestivus (Hay-Fever or Hay-Asth-
ma)”, w której jako pierwszy przedstawiœ on swe kilkulet-
nie doœwiadczenia w diagnozowaniu alergii wziewnej
przy uœyciu badania reaktywnoœci skóry na pyœki traw, sto-
sujœc zarzuconœ juœ obecnie technikœ zbliœonœ do skaryfi-
kacji. Równieœ w koœcu XIX wieku opracowano technikœ
testów pœatkowych wykorzystywanœ w diagnostyce aler-
gii kontaktowej.

Obecnie testy skórne u ludzi wykorzystywane sœ w:
aleraleraleraleralergologii i dergologii i dergologii i dergologii i dergologii i dermatologiimatologiimatologiimatologiimatologii (wykrywanie uczulenia,
dowód udziaœu mechanizmów immunologicznych
w dziaœaniu testowego alergenu, reakcja na czynniki
fizykalne),
immunologii kliniczneimmunologii kliniczneimmunologii kliniczneimmunologii kliniczneimmunologii klinicznejjjjj (ocena stanu odpornoœci
i wpœywu naœ ró œnych czynników),
wyj œ t kowo rzadko w innych specjalnoœciach, jak
chorchorchorchorchoroboboboboby zaky zaky zaky zaky zakaœne i  inaœne i  inaœne i  inaœne i  inaœne i  inwwwwwazyazyazyazyazyjnejnejnejnejne (dowód
uprzedniego lub aktualnego kontaktu z antygenem),
gdzie z powodzeniem zastœ p uje siœ je obecnie
badaniami serologicznymi.

Wyróœnia siœ kilka rodzajów testów skórnych w zaleœ-
noœci od rodzaju czynnika prowokujœcego skórœ,  sposobu
podania do skóry oraz czasu odczytu wyniku np. punkto-
we testy skórne (PTS), testy œródskórne, naskórkowe testy
pœatkowe (NTP).

W praktycznej technice alergologicznej wykorzystuje
siœ PTS, testy œródskórne oraz NTP, które w ró œnych od-
mianach i modyfikacjach sœ narzœdziami sœuœœcymi do:

wykrwykrwykrwykrwykr ywywywywywania lub potwierania lub potwierania lub potwierania lub potwierania lub potwierdzania uczuleniadzania uczuleniadzania uczuleniadzania uczuleniadzania uczulenia,
defdefdefdefdefinioinioinioinioiniowwwwwania uczulajœcego alerania uczulajœcego alerania uczulajœcego alerania uczulajœcego alerania uczulajœcego alergenu(ógenu(ógenu(ógenu(ógenu(ówwwww) (np.
alergia IgE-zaleœna, PTS i ich modyfikacje oraz testy
œ ródskórkowe, alergia kontaktowa – NTP),
po uwzglœdnieniu wyników, badania te sœ przydatne
dla okrokrokrokrokreœlenia reœ lenia reœ lenia reœ lenia reœ lenia roli aleroli aleroli aleroli aleroli alergenu w pogenu w pogenu w pogenu w pogenu w powwwwwsssss tttttaaaaawwwwwaniuaniuaniuaniuaniu
obobobobobjajajajajawwwwwóóóóów klinicznw klinicznw klinicznw klinicznw klinicznyyyyych.ch.ch.ch.ch.
W przypadku poszczególnych chorób alergicznych, jak

równieœ rozmaitych rodzajów uczuleœ, diagnostyczne zna-
czenie testów skórnych jest róœne. Testy skórne sœ szczegól-
nie przydatne w róœnicowaniu objawów alergicznych i pseu-
doalergicznych. W alergologii testy skórne mogœ by œ
równieœ stosowane w celu:

wykrywania atopii w badaniach epidemiologicznych,
biologicznej standaryzacji wyciœgów alergenowych,
okreœlania wyjœciowej dawki wyciœgu do immunoterapii,
porównania zmian reaktywnoœci skóry (np. po podaniu
leków, immunoterapii itp.).

11111..... PunktoPunktoPunktoPunktoPunktowwwwwe te te te te teseseseses ttttt y sy sy sy sy skkkkkórórórórórnenenenene
Metoda PTS zyskaœa obecnie najwiœksze znaczenie w prak-

tycznej diagnostyce uczulenia IgE-zaleœnego (choroby atopo-
we). Wspóœczeœnie zalecane techniki PTS rozwinœœy siœ poprzez
adaptacjœ wielu modyfikacji tej metody, które dotyczyœy:

optymalnego sposobu przygotowywania i odpowied-
niej mocy wyciœgu alergenowego,
bezpiecze œ stwa stosowania,
standaryzacji,
sposobu i techniki wykonania (narzœdzia),
obiektywizacji oceny i archiwizacji wyniku.
Spowodowaœo to upowszechnienie i poprawœ moœliwo-

œci diagnostyki chorób atopowych przy uœyciu badania re-
aktywnoœci skóry. W porównaniu z technikœ  testów œród-
skórnych [patrz 1.2.], PTS sœ mniej czuœe i powtarzalne
(tab.I). Jednak œatwoœœ i bezpiecze œ stwo wykonania spra-
wiœy,  œe w wykrywaniu uczuleœ IgE-zaleœnych staœy siœ obec-
nie uznanym badaniem referencyjnym (gold standard).

OprOprOprOprOpracoacoacoacoacowwwwwane pod patrane pod patrane pod patrane pod patrane pod patronatonatonatonatonatem Zarem Zarem Zarem Zarem Zarz œdu  Gœóz œdu  Gœóz œdu  Gœóz œdu  Gœóz œdu  Gœównego Pwnego Pwnego Pwnego Pwnego Polsolsolsolsolskiego Tkiego Tkiego Tkiego Tkiego Tooooowwwwwarararararzyzyzyzyzysssss twtwtwtwtwa Alera Alera Alera Alera Alergologicznegogologicznegogologicznegogologicznegogologicznego
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Standardy w alergologii*
Część I. Testy skórne

* Jest to przedruk opracowania zatwierdzonego przez Zarzœd Gœówny PTA, Dom Wydawniczy Benkowski 2003.
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11111.....1 Mechanizm nat1 Mechanizm nat1 Mechanizm nat1 Mechanizm nat1 Mechanizm natyyyyychmiaschmiaschmiaschmiaschmias tototototowwwwweeeeej rj rj rj rj reakeakeakeakeakcccccj ij ij ij ij i
ssssskkkkkóróróróróry uczuloney uczuloney uczuloney uczuloney uczulonej na podanj na podanj na podanj na podanj na podany alery alery alery alery alergengengengengen

Reaktywnoœœ skóry i w konsekwencji wynik PTS w gœów-
nej mierze zaleœy od:

stopnia uczulenia osoby badanej na testowy alergen,
stœ œenia (iloœci, mocy) alergenu uœytego do testowania.

W natychmiastowej reakcji skóry na alergeny uczulajœ-
ce moœna wyróœniœ kilka faz majœcych swe wizualne wyniki:

Po ok. 5 minutach po podaniu alergenu do uczulonej
skóry nastœpuje degranulacja mastocytów i uwolnienie
mediatorów, zwœaszcza histaminy i tryptazy.
Dalsza reakcja jest uwarunkowana dziaœaniem media-
torów – rozszerzeniem naczyœ i wzrostem ich przepusz-
czalnoœci, czego wizualnym wyrazem jest tworzœcy siœ
r u m i e œ .r u m i e œ .r u m i e œ .r u m i e œ .r u m i e œ .
Po ok. 10 minutach w miejscu testowania zaczyna
gromadziœ siœ pœyn bogaty w mediatory (histamina,
tryptaza) i komórki zapalne (granulocyty), co osiœga
swój szczyt po upœywie ok. 30 minut. Formujœcy siœ po
upœywie 10-15 minut i utrzymujœcy siœ przez dalsze ok.
30 minut bœbelbœbelbœbelbœbelbœbel     otoczony rumieniem jest uznanym
zasadniczym wykœadnikiem reakcji natychmiastowej.
W nastœpnych godzinach moœe dochodziœ do dalszego
gromadzenia siœ pœynu z duœœ zawartoœciœ wœóknika,

w którym obok wymienionych mediatorów stwierdza siœ
napœyw aktywowanych komórek (eozynofile, neutrofile,
limfocyty, bazofile) oraz pozakomórkowe odkœadanie
siœ biaœek eozynofilów oraz neutrofilów. Wystœpuj œcy
w tym czasie naciek manifestujœcy siœ obrobrobrobrobrzmieniemzmieniemzmieniemzmieniemzmieniem
z toz toz toz toz towwwwwarararararzyzyzyzyzyszœcym rszœcym rszœcym rszœcym rszœcym rumieniemumieniemumieniemumieniemumieniem     jest wyrazem fazy
póœnej reakcji natychmiastowej.

11111.2 .2 .2 .2 .2      Kliniczne wKliniczne wKliniczne wKliniczne wKliniczne wssssskkkkkazania do wykazania do wykazania do wykazania do wykazania do wykonania PTonania PTonania PTonania PTonania PTSSSSS
Ogólnym wskazaniem do wykonania PTS jest uzasad-

nione podejrzenie, œe przyczynœ dolegliwoœci jest uczule-
nie IgE-zaleœne.

Prawdziwie dodatni wynik PTS jest dowodem udziaœu
reakcji immunologicznej w odpowiedzi na testowany czyn-
nik. Wynik PTS wyklucza lub potwierdza uczulenie na okre-
œlony alergen i ma znaczenie dla ustalenia rozpoznania
i rokowania. Decyduje równieœ o sposobie indywidualnej
profilaktyki choroby alergicznej poprzez ograniczenie na-
raœania na alergen uczulajœcy. W duœym stopniu wpœywa
na decyzjœ o zakwalifikowaniu chorego do odczulania
swoistego, jak równieœ warunkuje wybór odpowiedniego
preparatu odczulajœcego, sposób jego dawkowania i usta-
lenie inicjuj œcej dawki.

Czuœoœœ i swoistoœœ PTS dla wykrywania uczulenia na
poszczególne alergeny jest róœna:

W przypadku alergii wziewnej, gdy podejrzewa siœ,
œ e przyczynœ objawów jest uczulenie na alergeny takie
jak: pppppyœki ryœki ryœki ryœki ryœki roœlin oœlin oœlin oœlin oœlin (traw, drzew i chwastów), rrrrroztoczoztoczoztoczoztoczoztoczeeeee
kkkkkurururururzu domozu domozu domozu domozu domowwwwwego (ego (ego (ego (ego (Dermatophagoides pteronyssinus
i farinae), aler), aler), aler), aler), alergengengengengeny zwiery zwiery zwiery zwiery zwierz œ t  z œ t  z œ t  z œ t  z œ t  (pies, kot), gr gr gr gr grzybzybzybzybzybyyyyy
pleœniopleœniopleœniopleœniopleœniowwwwwe e e e e (Cladosporium herbarum, Aspergillus,
Alternaria itp.) PTS sœ bardzo wiarygodne w wyklu-
czaniu lub potwierdzaniu udziaœu wymienionych
alergenów w powstawaniu objawów klinicznych.
Dotyczy to alergicznego sezonowego i caœorocznego
zapalenia spojówek i bœony œluzowej nosa, atopowej
astmy oskrzelowej, jak równieœ objawów ze strony
innych narzœdów (skóry), które mogœ byœ wynikiem
uczulenia na alergeny wziewne (powietrznopochodne).
W przypadku objawów sugeruj œ c ych alergiœ  na
pokarmy, wynik PTS nie zawsze rozstrzyga o braku lub
istnieniu uczulenia na dany pokarm, a interpretacja
wyników PTS z wyciœgami alergenów pokarmowych
(mleko, biaœko jaja, mœka, miœso, soja, orzechy),
uzupeœniona badaniem swoistych IgE, powinna by œ
szczególnie ostroœna i wywaœona. Dotyczy to reakcji
anafilaktycznych, alergii wziewnej, jak równie œ
objawów ze strony innych narzœdów (skóry, przewodu
pokarmowego), które mogœ byœ wynikiem uczulenia na
alergeny pokarmowe. Ostroœnoœœ interpretacji wynika
z faktu, œe jedynie stosunkowo niewielka czœœœ chorych
z dodatnimi wynikami PTS reaguje wystœpieniem
objawów klinicznych podczas testu doustnej prowokacji
pokarmami zawierajœcymi alergen dajœcy dodatni
wynik PTS. Przyczynœ moœe byœ m.in. rozwój naturalnej
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tolerancji (miejscowej) na pospolite alergeny
pokarmowe lub brak alergenu w firmowym wyciœgu.
W przypadku podejrzenia,  œe firmowy wyc i œ g
z alergenem pokarmowym daje wynik faœszywie ujemny,
moœna wykonaœ ponowny PTS w odmianie „„„„„prickprickprickprickprick-b-b-b-b-byyyyy-----
prickprickprickprickprick” pr” pr” pr” pr” przy  u œyzy  u œyzy  u œyzy  u œyzy  u œyc iu œc iu  œc iu  œc iu  œc iu  œw ie œ yw ie œ yw ie œ yw ie œ yw ie œ ych (negatch (negatch (negatch (negatch (negatywnywnywnywnywnyyyyych)ch)ch)ch)ch)
pokpokpokpokpokarararararmómómómómów w w w w (mleko, owoce, warzywa itp.), dokonuj œ c
nakœucia pokarmu i skóry przy uœyciu tego samego
lancetu. Naleœy pamiœta œ ,  œe wiele objawów identy-
cznych jak w alergii pokarmowej moœe byœ wynikiem
nietolerancji skœadników pokarmów.
W przypadku objawów wystœ puj œcych po podaniu
leków zastosowanie PTS jest celowe w przypadku leków,
ich zanieczyszczeœ lub sprzœtu i materiaœów (lateks)
wywoœuj œcych objawy w mechanizmie IgE-zaleœnym,
co jest sytuacjœ  rzadko spotykanœ w praktyce klinicznej.
W przypadku objawów ze strony ssssskkkkkóróróróróry y y y y sugeruj œcych
IgE-zaleœny mechanizm uczulenia, wnioskowanie na
podstawie wyniku PTS równieœ winno byœ ostroœne.
Wynika to z faktu, œe moœe dochodziœ do stosunkowo
œatwego uczulenia skóry, mimo œe objawy dotyc z œ
innego narzœdu (wspóœistnienie uczuleœ). Naleœy
pamiœtaœ ,  œe obecnoœœ na skórze mediatorów typowych
dla reakcji IgE-zaleœnej (histamina) odpowiedzialnych
za wystœpienie objawów moœe byœ spowodowana
degranulacj œ  komórek tucznych w wyniku dziaœania
mechanizmów IgE-niezaleœnych. PTS mogœ znajdowa œ
zastosowanie w okreœlaniu alergenu przyczynowego,
przede wszystkim w przypadku atopowego zapalenia
skóry (alergeny powietrznopochodne) i ostrej pokrzywki
(obrz œ ku naczynioruchowego) podejrzewanych
o udziaœ mechanizmów IgE-zaleœnych.

11111.3 Zes.3 Zes.3 Zes.3 Zes.3 Zes tttttaaaaaw alerw alerw alerw alerw alergenógenógenógenógenów do PTw do PTw do PTw do PTw do PTSSSSS
Zestaw odpowiednio wystandaryzowanych alergenów w

stœ œeniach optymalnych do PTS wykonywanych w celach dia-
gnostycznych powinien uwzglœdniaœ dane wywiadu, charak-
ter dolegliwoœci, wiek chorego, jak równieœ dane o epidemio-
logii uczuleœ na poszczególne alergeny oraz rzeczywiste ich
wystœpowanie w danym regionie. Zestaw przesiewowy powi-
nien zawieraœ alergeny przedstawione w tabeli II.

U dzieci zestaw moœe byœ rozszerzony o alergeny po-
karmowe. W indywidualnych sytuacjach zestaw powinien
byœ rozszerzony w zaleœnoœci od danych wywiadu lub
wyników PTS z wyœej wymienionymi alergenami.

Jako kontroli dodatniej PTS uœywa siœ roztworów hista-
miny w stœ œeniach 1-10 mg/ml. Kontrolœ ujemnœ stanowi
roztwór, który sœuœyœ do sporzœdzania wyciœgów.

11111.4 W.4 W.4 W.4 W.4 Wyyyyyci œg i  a lerc i œg i  a lerc i œg i  a lerc i œg i  a lerc i œg i  a lergenogenogenogenogenowwwwwe do PTe do PTe do PTe do PTe do PTSSSSS
Mimo, œe w ostatnich latach przy uœyciu technik biolo-

gii molekularnej udaœo siœ okreœliœ pierwotnœ strukturœ che-
micznœ wielu alergenów oraz opracowaœ metody otrzymy-
wania alergenów rekombinowanych, do wytwarzania
obecnie stosowanych firmowych wyciœgów alergenów PTS

nadal stosuje siœ surowce pochodzenia naturalnego. Przy
ich produkcji powinny obowiœzywaœ zasady zapewniajœ-
ce nie tylko ich wysokœ jakoœœ, ale i bezpiecze œ stwo stoso-
wania. Sœuœyœ temu powinien system kontroli przestrzega-
nia zaœoœonej specyfikacji z zastosowaniem wielu ró œnych
badaœ, opracowany na podstawie zaleceœ farmakopei obo-
wiœzujœcej w kraju producenta oraz przepisów Dobrej Prak-
tyki Medycznej. Równieœ produkt koœcowy powinien by œ
oceniany pod kœ tem speœnienia zakœadanych wskaœników
jakoœci. Naleœy pamiœta œ ,  œe nawet tak wytwarzane wy-
ciœgi, majœc identycznœ zawartoœœ surowca wyj œciowego
wyraœonœ np. w mg, procentach lub jednostkach PNU, mogœ
znacznie róœniœ siœ mocœ, poniewaœ alergeny gœówne (ma-
jor allergens) stanowiœ zwykle tylko niewielkœ i zmiennœ
czœœœ biaœek alergenowych zawartych w wyc i œgach. Stwa-
rzaœ to moœe trudnoœci w interpretacji wyników PTS, zwœasz-
cza w przypadku badaœ porównawczych. Dlatego zaleca
siœ stosowanie wyciœgów, które sœ standaryzowane biolo-
gicznie, co pozwala okreœliœ ich moc w jednostkach biolo-
gicznych (BU/ml) lub jednostkach alergenu (AU/ml)
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(tab. III). Takie wysokiej jakoœci wyciœgi, zawierajœce wszyst-
kie waœne alergeny i epitopy obecne w surowcu wyj œcio-
wym, cechuje stabilnoœœ mocy alergenowej.

Ich zastosowanie pozwala na lepszœ porównywalnoœœ wy-
ników PTS wykonywanych u tego samego chorego testowane-
go wielokrotnie, jak i u róœnych pacjentów, co ma znaczenie
dla poprawnoœci badaœ epidemiologicznych. W czasie
przechowywania wyciœgów obserwuje siœ istotne z prak-
tycznego punktu widzenia zjawiska:

Zachodzœcy w wodnych roztworach wyciœgów proces
wiœzania siœ alergenów ze szklanymi powierzchniami
naczyœ, co powoduje szybkœ utratœ mocy, która staje
siœ nieproporcjonalna do stœ œenia wodnych roztworów
wyciœgów alergenowych i który moœna spowolniœ
dodatkiem biaœek (albumina ludzka) lub detergentów
(Tween 20).
Staœœ utratœ mocy wraz z upœywem czasu (przechowy-
wanie), spowodowanœ dziaœaniem œrodka konserwuj œ -
cego (fenol), szczególnie zauwaœalnœ w wodnych roz-
tworach wyciœgów, co w niewielkim stopniu dotyczy
glicerynowych roztworów alergenów do PTS.
Proces degradacji alergenów, które nie zawsze muszœ
prowadziœ do utraty mocy wyciœgu, bowiem w ich
wyniku mogœ powstawaœ tak œe substancje o dziaœaniu
podobnym do mediatorów lub nieswoiste czynniki
degranulujœce komórki tuczne, mogœce byœ przyczynœ
odczynów faœszywie dodatnich.

By ograniczyœ utratœ mocy i procesy degradacji, wszyst-
kie preparaty zawierajœce alergeny powinny byœ przecho-
wywane w lodówce w temperaturze 4-8°C. Naleœy je jed-
nak chroniœ przed zamro œeniem.

Zachowanie odpowiedniej (optymalnej) staœej mocy wy-
ciœgu alergenowego jest bardzo istotne z punktu widzenia
wiarygodnoœci diagnostycznej danego wyciœgu alergeno-
wego. Zwykle poszczególni producenci proponujœ w zesta-
wach do wykonywania PTS wyciœgi w tzw. stœ œeniach (mocy)
optymalnych. Zostajœ one opracowane na podstawie wyni-
ków testowania wielu osób o róœnym stopniu (PTS – œrednica
bœbla powyœej 3 mm, RAST – powyœej 1 klasy, dodatnia
próba prowokacji donosowej) i rodzajach (wykluczenie uczu-
lenia na podstawie wymienionych kryteriów przy obecnoœci
uczulenia na alergen z innej grupy) uczulenia, przy jedno-
znacznie zdefiniowanych kryteriach dodatniego odczynu
(okreœlenie tzw. wartoœci odciœcia – cutoff point, zwykle œred-
nica bœbla powyœej 3 mm).

Z powyœszych powodów, do wykdo wykdo wykdo wykdo wykonania PTonania PTonania PTonania PTonania PTS nale-S nale-S nale-S nale-S nale-
œ y  sœ y  sœ y  sœ y  sœ y  stosotosotosotosotosowwwwwaœ  ta œ  ta œ  ta œ  ta œ  tylkylkylkylkylko fo fo fo fo f iririririrmomomomomowwwwwe re re re re roztwoztwoztwoztwoztwororororory zay zay zay zay zawierwierwierwierwiera j œ cea j œ cea j œ cea j œ cea j œ ce
wywywywywyssssstttttandarandarandarandarandaryzyzyzyzyzooooowwwwwananananany wyy wyy wyy wyy wyciœg alerci œg alerci œg alerci œg alerci œg alergenogenogenogenogenowy w tzwwy w tzwwy w tzwwy w tzwwy w tzw.....
ssssstttttœœœœœ œœœœœ eniu openiu openiu openiu openiu optttttymalnymalnymalnymalnymalnym dla danego alerym dla danego alerym dla danego alerym dla danego alerym dla danego alergenu i zale-genu i zale-genu i zale-genu i zale-genu i zale-
cane tcane tcane tcane tcane techniki PTechniki PTechniki PTechniki PTechniki PTS. S. S. S. S. Wyciœgi takie, zawierajœce obok mate-
riaœu alergenowego ok. 50% glicerolu, 16% chlorku sodu i 0,5%
fenolu, przy uœyciu specjalnych lancetów i techniki punktowej
wprowadza siœ do skóry w objœ toœci od 0,001 do 5 µl.

11111.5 P.5 P.5 P.5 P.5 Podsodsodsodsodstttttaaaaawwwwwooooowwwwwe zasady wyke zasady wyke zasady wyke zasady wyke zasady wykonononononywywywywywania PTania PTania PTania PTania PTSSSSS
Przed wykonaniem PTS naleœy zebraœ wywiad co do

uœywania przez testowanego leków przeciwhistaminowych
i sedatywnych, jak równieœ czasu, jaki upœynœœ od ostatniego
c i œœkiego zaostrzenia jego choroby, np. epizodu anafilaksji.

11111.5..5..5..5..5.1 Zes1 Zes1 Zes1 Zes1 Zestttttaaaaawy wywy wywy wywy wywy wyc i œ g óc i œ g óc i œ g óc i œ g óc i œ g ówwwww
Naleœy posœugiwaœ siœ wystandaryzowanymi, nieprze-

terminowanymi, odpowiednio przechowywanymi, firmowy-
mi zestawami wyciœgów alergenów do PTS.

11111.5.2 W.5.2 W.5.2 W.5.2 W.5.2 Wybór i oznakybór i oznakybór i oznakybór i oznakybór i oznakooooowwwwwanie mieanie mieanie mieanie mieanie miejsca wykjsca wykjsca wykjsca wykjsca wykonaniaonaniaonaniaonaniaonania
PTS wykonuje siœ w obszarze skóry nie zmienionej cho-

robowo tak, aby testowany wyciœg utrzymywaœ siœ w posta-
ci izolowanej kropli, zwykle w dwóch obszarach:

dœoniowej czœœci przedramion w odlegœoœci od nadgarst-
ka i zgiœcia œokciowego (mniej miejsca, mniejsza reak-
tywnoœœ skóry, ale walor edukacji pacjenta oraz moœli-
woœœ ograniczania penetracji alergenu poprzez naœo-
œenie opaski uciskowej w wypadku nadmiernego od-
czynu lub bœœdu technicznego)
górnej czœœci pleców (wiœcej miejsca, wiœksza reaktyw-
noœœ skóry.

Z wymienionych miejsc zaleca siœ wykzaleca siœ wykzaleca siœ wykzaleca siœ wykzaleca siœ wykonononononywywywywywanieanieanieanieanie
PTPTPTPTPTS na dœonioS na dœonioS na dœonioS na dœonioS na dœoniowwwwweeeeej  c z œ œj  c z œ œj  c z œ œj  c z œ œj  c z œ œci prci prci prci prci przzzzzedredredredredramion.amion.amion.amion.amion.

Naleœy zachowaœ odpowiednie odstœ py miejsc naœo-
œenia alergenów (od 2 do 5 cm).

Moœliwe jest zatem nakœadanie wyciœgów w dwóch
rzœdach. Miejsca naœoœenia wyciœgów trzeba odpowied-
nio precyzyjnie oznakowaœ. Dla celów porównawczych PTS
naleœy wykonywaœ moœliwie na tym samym obszarze skóry.

11111.5.3. N.5.3. N.5.3. N.5.3. N.5.3. Nakœadanie wyakœadanie wyakœadanie wyakœadanie wyakœadanie wyc i œ g óc i œ g óc i œ g óc i œ g óc i œ g ów alerw alerw alerw alerw alergenogenogenogenogenowywywywywychchchchch
Naleœy testowaœ wyciœgi zawierajœce alergeny, na

których rolœ wskazujœ dane wywiadu lub charakter dole-
gliwoœci pacjenta, uwzglœdniajœc jego wiek i wiedzœ o epi-
demiologii uczuleœ na poszczególne alergeny w danym
regionie.

Dla celów przesiewowych zalecany jest zestaw i kon-
trole przedstawione w p. 1.1.3.

Wyciœgi alergenowe stosuje siœ w objœ to œci (1 kropla,
ok. 0,05 ml) zapewniajœcej przy uœyciu specjalnych lance-
tów wprowadzenie do skóry od 0,001 do 5 µl wyciœgu.
Wyciœgi alergenowe naleœy nakœadaœ tak, aby uniknœœ ich
zlewania i mieszania siœ.

Dla celów interpretacji wyniku naleœy równolegle wy-
konaœ testy z roztworami kontrolnymi pozwalajœcymi
oceniœ aktualny stan indywidualnej reaktywnoœci skóry,
przy czym jako kontroli negatywnej uœywa siœ roztwo-
rów, w których rozcieœczono wyciœgi alergenów prze-
znaczone do testowania, natomiast jako kontroli pozy-
tywnej naleœy uœywaœ histaminy w rozcieœczeniach od
1,0 do 10 µl/ml.
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11111.5.4. Wpr.5.4. Wpr.5.4. Wpr.5.4. Wpr.5.4. Wprooooowwwwwadzanie aleradzanie aleradzanie aleradzanie aleradzanie alergenógenógenógenógenów do sw do sw do sw do sw do skkkkkóróróróróryyyyy
Miejsce testowania moœna przemyœ alkoholem na 5

minut przed naœoœeniem wyci œgów w celu odtœuszczenia
i dezynfekcji. Narzœdzie do wprowadzania alergenów
nie powinno powodowaœ krwawienia do testowanego
wyciœgu i dlatego stosuje siœ jednorazowego uœytku spe-
cjalne lancety o 1 mm ostrzu, zapewniajœce przy prosto-
padœym ustawieniu nakœucie naskórka na gœœbokoœœ ok.
0,4 mm oraz sposób posœugiwania siœ zalecany przez
producenta zestawów. W ttttte œe œe œe œe œcie zmodyfcie zmodyfcie zmodyfcie zmodyfcie zmodyfikikikikikooooowwwwwanananananymymymymym
nakœucia dokonuje siœ pod kœ tem 3-60°, przez co jest
ono nieco gœœbsze i pozwala na wprowadzenie wiœk-
szej dawki wyciœgu.

Kaœdy alergen powinien byœ wprowadzony do skóry
za pomocœ oddzielnego lancetu.

11111.5.5 Ocena wynik.5.5 Ocena wynik.5.5 Ocena wynik.5.5 Ocena wynik.5.5 Ocena wynikuuuuu
Oceny wyniku testu z histaminœ dokonuje siœ po upœy-

wie ok. 10 minut mierzœc œrednice najdœuœsze (D) i doœ pro-
stopadœe (d) dla powstaœych bœbli otoczonych rumieniem
oraz wyliczajœc œrednie œrednice (D+d) lub pola powierzch-
ni, przy czym dla dalszej analizy dokonuje siœ ich korekty

(odejmuje siœ) o wartoœci zmierzone lub wyliczone dla kon-
troli negatywnej.

Oceny wyniku testu z alergenem dokonuje siœ po upœy-
wie 15-20 minut, po usuniœciu wyciœgu gazikiem poprzez
wykonanie identycznych pomiarów powstaœego bœbla.

Moœna przyjœœ za istotne (œwiadczœce o uczuleniu)
wystœpienie bœbla wiœkszego od kontroli negatywnej
i o œrednicy >3 mm (powierzchni >7mm2). W ocenie stop-
nia uczulenia naleœy porównaœ wynik pomiaru bœbla w od-
czynie na alergen z odpowiednim wynikiem pomiaru bœ -
bla w kontroli negatywnej i pozytywnej. Naleœy pamiœtaœ ,
œe zaleœnoœœ wielko œci bœbla od dawki alergenu ma cha-
rakter logarytmiczny (np. zmiana œrednicy z 2 na 3 mm
odpowiada aœ 10-krotnemu wzrostowi wraœliwoœci skóry).

Wynik testowania powinien byœ uzupeœniony komenta-
rzem wykonujœcego, co do istotnoœci klinicznej wykrytych
uczuleœ.

11111.5.6 Int.5.6 Int.5.6 Int.5.6 Int.5.6 Interererererprprprprpretetetetetacacacacacja wynikja wynikja wynikja wynikja wyniku PTu PTu PTu PTu PTSSSSS
W interpretacji wyników faœszywie dodatnich i ujemnych

zawsze naleœy pamiœtaœ o znanych czynnikach majœcych
wpœyw na wynik PTS, które zestawiono w tabeli IV.
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Kliniczna interpretacja wyniku PTS (komentarz) wyma-
ga uwzglœdnienia danych wywiadu ukierunkowanego juœ
teraz na alergen(y), dla których wynik PTS byœ dodatni. Jeœli
dane wywiadu nie pozwalajœ na jednoznaczne okreœlenie
znaczenia klinicznego uczulenia wykrytego w PTS, naleœy
uzupeœniœ diagnostykœ badaniem alergenowo-swoistych IgE
w surowicy lub, gdy nadal istniejœ wœtpliwoœci, a okreœle-
nie zwiœzku jest bezwzglœdnie konieczne, moœna wykonaœ
swoisty test prowokacji narzœdowej.

Najlepiej wykonywaœ PTS w okresie remisji objawów
choroby, kiedy chory nie przyjmuje œadnych leków. Dlate-
go wykonanie tego badania jest szczególnie waœne u cho-
rych pierwszy raz zgœaszajœcych siœ do alergologa, zwœasz-
cza w okresie remisji. W praktyce zdarza siœ, œe PTS s œ
wykonywane u chorych przyjmujœcych leki przeciwhistami-
nowe. Naleœy pamiœtaœ ,  œe leki te trzeba  odstawiœ na okres
1-2 tygodni przed wykonaniem testów.

Naleœy podkreœliœ, œe w alergii na jady owadów lub
po przebytym epizodzie wstrzœsu anafilaktycznego, wynik
PTS moœe byœ ujemny, mimo istnienia uczulenia. Dlatego
badanie to powinno byœ wykonane po upœywie 4 tygodni
od takiego epizodu.

Wobec znikomej traumatyzacji obecnie stosowanych
metod PTS oraz zwiœzanej z tym niewielkiej bolesnoœci, moœ-
na je wykonywaœ u dzieci powyœej 3. roku œycia lub wyjœ t -
kowo nawet wczeœniej, po zapewnieniu uzyskania minimum
wspóœpracy ze strony dziecka umoœliwiajœcej poprawne ich
wykonanie. Dokonujœc wyboru alergenów do testowania
naleœy, obok obrazu klinicznego, uwzglœdniœ dane co do
czœstoœci uczuleœ na poszczególne alergeny u  dzieci (po-
karmy). Interpretujœc wynik PTS u maœych dzieci naleœy pa-
miœta œ  œe ich skóra cechuje siœ mniejszœ reaktywnoœciœ, stœ d
dodatni wynik PTS ma znacznie wiœkszœ wagœ dla potwier-
dzenia uczulenia, niœ wynik ujemny dla jego wykluczenia.

Reaktywnoœœ skóry na alergeny u osób starszych jest
mniejsza.

11111.5.7 Obiekt.5.7 Obiekt.5.7 Obiekt.5.7 Obiekt.5.7 Obiektywizacywizacywizacywizacywizacja i arja i arja i arja i arja i archwizacchwizacchwizacchwizacchwizacja wynikja wynikja wynikja wynikja wyniku PTu PTu PTu PTu PTSSSSS
Dla potrzeb praktycznej diagnostyki alergologicz-

nej moœna uznaœ za zadawalajœce aktualnie stosowa-
ne sposoby oceny wizualnej wyniku PTS, polegajœce
na pomiarze parametrów wielko œci (œrednice, pola po-
wierzchni) bœbla przy uœyciu zwykœych lub specjalnych
linijek oraz kalkowaniu dla potrzeb archiwizacji, mimo
niedokœadnoœci wynika j œcej gœównie z arbitralnej i su-
biektywnej oceny oraz moœliwo œci popeœnienia bœœdów
przez odczytujœcego.

Dla celów praktycznych inne techniki nie sœ zalecane.

11111.5.8 K.5.8 K.5.8 K.5.8 K.5.8 Kontrontrontrontrontrola jakola jakola jakola jakola jako œo œo œo œo œci tci tci tci tci techniki wykechniki wykechniki wykechniki wykechniki wykonononononywywywywywania PTania PTania PTania PTania PTSSSSS
PTS powinny wykonywaœ osoby doœwiadczone. Okre-

sowo np. raz na 2 lata powinno kontrolowaœ siœ jako œ œ
wykonywania PTS poprzez równolegœe wykonywanie po-
dwójnych testów lub analizœ odczynów z roztworami hi-

staminy, przy czym róœnice wielko œci porównywanych
odczynów  nie powinny byœ wiœksze niœ 20%.

11111.5 .9  œ r.5 .9  œ r.5 .9  œ r.5 .9  œ r.5 .9  œ rodki osodki osodki osodki osodki ostrtrtrtrtro œ n o œo œ n o œo œ n o œo œ n o œo œ n o œci i bezpieczci i bezpieczci i bezpieczci i bezpieczci i bezpiecze œ se œ se œ se œ se œ stwtwtwtwtwaaaaa
     wyk     wyk     wyk     wyk     wykonononononywywywywywania PTania PTania PTania PTania PTSSSSS
Postœp w zakresie wytwarzania i oczyszczania wyci œ -

gów alergenowych oraz wdro œenie techniki PTS, polegajœ-
cej na wprowadzaniu w powierzchowne warstwy skóry
niewielkich objœ t o œci wyciœgu, spowodowaœy znacznœ po-
prawœ bezpiecze œ stwa zwiœzanego z wykonywaniem te-
stów skórnych. Obecnie moœna uznaœ, œœœœœ e pre pre pre pre praaaaawidœowidœowidœowidœowidœowwwwwooooo
wykwykwykwykwykonane PTonane PTonane PTonane PTonane PTS sœ badaniem bezpiecznS sœ badaniem bezpiecznS sœ badaniem bezpiecznS sœ badaniem bezpiecznS sœ badaniem bezpiecznym. ym. ym. ym. ym. Bezpie-
cze œ stwo PTS zaleœy m.in. od rodzaju alergenu i w przy-
padku alergenu kota, jad owadów oraz lateksu, testowa-
nych w okresie zaostrzenia dolegliwo œci jak równieœ
w przypadku bœœdów technicznych, moœna siœ liczyœ z wy-
stœpieniem nadmiernych odczynów miejscowych, pokrzyw-
ki, objawów nieœytu nosa, napadu astmy lub uogólnionej
reakcji anafilaktycznej. Dlatego PTPTPTPTPTS naleœy wykS naleœy wykS naleœy wykS naleœy wykS naleœy wykonononononyyyyy-----
wwwwwaœ  w waœ  w waœ  w waœ  w waœ  w warararararunkunkunkunkunkach tach tach tach tach typoypoypoypoypowwwwwego zabezpieczego zabezpieczego zabezpieczego zabezpieczego zabezpieczeniaeniaeniaeniaenia
prprprprprocedur alerocedur alerocedur alerocedur alerocedur alergologiczngologiczngologiczngologiczngologicznyyyyychchchchch.

2.T2.T2.T2.T2.Teseseseses ttttt y  œ ry  œ ry  œ ry  œ ry  œ ródsódsódsódsódskkkkkórórórórórnenenenene

2.2.2.2.2.1 Zasady wyk1 Zasady wyk1 Zasady wyk1 Zasady wyk1 Zasady wykonononononywywywywywania tania tania tania tania tesesesesestttttóóóóówwwww
œ rœ rœ rœ rœ ródsódsódsódsóds kkkkkóró ró ró ró r nnnnnyyyyyc hc hc hc hc h

Do testów œródskórnych stosuje siœ znacznie bardziej
niœ do PTS rozcieœczone (1-100 BU/ml) formowe, wod-
ne, stabilizowane albuminœ, roztwory wyciœgu alergeno-
wego. Wyciœgi w objœ t o œci 0,02-0,1 ml wstrzykuje siœ
w warstwœ skóry wœaœciwej wewnœtrznej strony przedra-
mienia, za pomocœ jednorazowych strzykawek – tuberku-
linówek i igieœ nr 26 G lub 27 G, w odstœpach  co naj-
mniej 5 cm, uzyskujœc w ten sposób pierwotny bœbel
o œrednicy ok. 3 mm. Kontrolœ dodatniœ stanowi zwykle
0,01% roztwór histaminy, a kontrolœ ujemnœ roztwór, w któ-
rym rozcieœcza siœ wyciœg alergenowy. Badanie rozpo-
czyna siœ od testowania wyciœgów o niskim stœ œeniu aler-
genu (np. w przypadku jadów owadów 10-8). W dalszych
etapach uœywa siœ wyciœgów bardziej stœ œonych. U osób
uczulonych, po upœywie 15-30 minut od wstrzykniœcia
wystœ puje reakcja miejscowa pod postaciœ rumienia i bœ-
bla. Za istotnie dodatnie uznaje siœ wystœpienie rumienia
i bœbla o œrednicy co najmniej 5 mm (pole powierzchni
powyœej 20 mm2). W iloœciowej interpretacji wyniku moœ-
na kierowaœ siœ kryteriami wg Normana, przy czym zale-
ca siœ podawanie  wyników testów (œrednica bœbla i ru-
mienia) w milimetrach, ewentualnie uzupeœnione o ska l œ
plusowœ  wg zasad wymienionych w tab. V.

Testy œródskórne sœ bardzo czuœe (ponad 10 000 razy
bardziej niœ PTS), natomiast ich swoistoœœ moœe byœ ograni-
czona reakcjœ wywoœanœ podraœnieniem.

Testy œródskórne sœ  czœœciej stosowane w Stanach Zjed-
noczonych niœ w Europie. W Polsce tœ  technikœ wykonuje
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siœ m.in. testy z jadami owadów, penicylinœ, lekami miej-
scowo znieczulajœcymi, jak równieœ próbœ tuberkulinow œ .
Niektórzy autorzy zalecajœ wykonanie testów œródskór-
nych w przypadku wœtpliwoœci zwiœzanych z ujemnym wy-
nikiem PTS z alergenami [3], choœ praktyczne znaczenie
kliniczne tak wykrywanych, stosunkowo sœabych uczuleœ
(tylko dodatni wynik testu œródskórnego), wymaga ostro œ -
nej interpretacji.

3. N3. N3. N3. N3. Nasasasasaskkkkkórórórórórkkkkkooooowwwwwe te te te te teseseseses ttttt y pœatky pœatky pœatky pœatky pœatkooooowwwwweeeee
Naskórkowe testy pœatkowe (NTP) sœ wystandaryzowa-

nœ próbœ wywoœania miejscowego odczynu skóry w wyniku
reakcji pomiœdzy badanym alergenem kontaktowym a limfo-
cytami swoiœcie uczulonymi na ten alergen. Badanie to opie-
ra siœ na IV etapie reakcji immunologicznej wg Gella i Co-
ombsa i jest stosowane w diagnostyce alergologicznej
róœnych odmian wyprysku, a w szczególnoœci wyprysku kon-
taktowego. NTP sœuœœ do oceny kontaktowej reaktywnoœci
skóry gœównie na zwiœzki chemiczne. Alergeny tych zwiœz-
ków, w odpowiednio dobranych stœ œeniach i podœoœach (za-
róbkach), umieszczone sœ na powierzchni skóry pleców cho-
rego, skœd drogœ naturalnœ penetrujœ poprzez naskórek do
gœœbszych warstw skóry wœaœciwej. Po raz pierwszy NTP zo-
staœy wprowadzone w 1895 roku przez Jadassohna, nato-
miast  po publikacji Blocha w 1924 roku zostaœy one powszech-
nie zaakceptowane i pod nazwœ testów Jadassohna-Blocha
znalazœy szerokie zastosowanie w diagnostyce alergicznych
kontaktowych zmian skórnych.

3.3.3.3.3.1 T1 T1 T1 T1 Technikechnikechnikechnikechnika wyka wyka wyka wyka wykonononononywywywywywania i odczytania i odczytania i odczytania i odczytania i odczyt
       wynik       wynik       wynik       wynik       wynikóóóóów NTPw NTPw NTPw NTPw NTP
3.3.3.3.3.11111.....1 Mie1 Mie1 Mie1 Mie1 Miejsce wykjsce wykjsce wykjsce wykjsce wykonaniaonaniaonaniaonaniaonania

NTP naleœy zakœadaœ na skórze pleców w okolicy miœ-
dzyœopatkowej i nadœopatkowej.

Wg zalecenia Sekcji Alergologicznej Polskiego Towa-
rzystwa Dermatologicznego, w uzasadnionych przypad-
kach, dopuszczalne jest równieœ zakœadanie testów na skó-
rze ramion, przedramion i ud (zalecenie).

3.3.3.3.3.11111.2 N.2 N.2 N.2 N.2 Nakœadanie alerakœadanie alerakœadanie alerakœadanie alerakœadanie alergenógenógenógenógenówwwww
Badane alergeny nanosi siœ na krœœki bibuœowe o po-

wierzchni 1 cm2, nastœpnie umieszcza siœ je w odstœpach
co najmniej 3 cm na skórze pod okluzjœ i umocowuje pla-
strami. Kontrolœ NTP wykonuje siœ z rozpuszczalnikiem lub
zaróbkœ, w której zawieszone sœ badane alergeny. Do te-
stów uœywaœ moœna teœ specjalnych komór wtopionych
w plastry np. Finn Chambers lub IQ Chambers. Po umiesz-
czeniu alergenów w komorach plastry te zakœadane sœ na
skórze pleców badanych pacjentów.

3.3.3.3.3.11111.3 Ocena wynik.3 Ocena wynik.3 Ocena wynik.3 Ocena wynik.3 Ocena wynikóóóóówwwww
Odczytu  testów dokonuje siœ po ich zdjœciu, po 48

godzinach, nastœpnie po 72 godzinach, a nawet po 96
godzinach od zaœoœenia. W ocenie zmian skórnych doko-
nywanej po 48, 72 lub 96 godzinach bierze siœ pod uwa-
gœ wystœpienie:

rumienia – (+)
rumienia, grudek – (++)
rumienia, grudek, pœcherzyków – (+++)
znacznego nacieczenia i pœcherzyków – (++++)

3.3.3.3.3.11111.4 Int.4 Int.4 Int.4 Int.4 Interererererprprprprpretetetetetacacacacacja wynikja wynikja wynikja wynikja wynikuuuuu
Wynik NTP interpretuje siœ zawsze œœcznie z caœoksztaœ-

tem badaœ i stanem klinicznym chorego. Ujemny wynik
testu nie wyklucza znaczenia etiologicznego danego aler-
genu u chorego, natomiast dodatni przemawia za aler-
gicznœ przyczynœ wyprysku. Zbyt niskie stœ œenie alerge-
nu moœe powodowaœ odczyny faœszywie ujemne, a zbyt
wysokie moœe byœ przyczynœ odczynów faœszywie dodat-
nich, wywoœanych pierwotnym, draœniœcym dziaœaniem
substancji. Odczyny faœszywie dodatnie mogœ byœ rów-
nieœ zwiœzane ze wzmoœonœ reakcj œ  skóry, a faœszywie
ujemne wynikaœ np. ze zliszajowaceniem skóry. W trakcie
wykonywania NTP chorzy nie powinni otrzymywaœ gliko-
kortykosteroidów (zarówno ukœadowo, jak równieœ miej-
scowo w obszarze zakœadania testów) oraz innych leków
dziaœajœcych przeciwalergicznie i przeciwzapalnie m.in.
leków przeciwhistaminowych.

3.2 Dobór aler3.2 Dobór aler3.2 Dobór aler3.2 Dobór aler3.2 Dobór alergenógenógenógenógenówwwww
Najczœstsze alergeny kontaktowe przedstawiono

w tabeli VI.
Wykonywanie NTP u chorych na wyprysk ze wszystkimi

podejrzanymi alergenami jest praktycznie niewykonalne, po-
niewaœ ich liczba siœga kilkuset. Dlatego teœ opracowano
zestawy podstawowych alergenów, które najczœœciej powo-
dujœ  kontaktowy wyprysk alergiczny. W Europie znany jest
m.in. zestaw standardowy o nazwie „TRALAB” skœadajœcy
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siœ z 23 alergenów. Poza zestawem standardowym opra-
cowano szereg zestawów alergenów przeznaczonych do
testowania w poszczególnych grupach zawodowych np.:
dla stomatologów, fryzjerów, kosmetyczek, rolników itd.,
które sœ  modyfikowane w zaleœnoœci od wprowadzania
nowych specjalistycznych  preparatów stosowanych w tych
zawodach. W Polsce, dziœki badaniom Rudzkiego, powstaœ
tzw. zestaw podstawowy i dodatkowy alergenów.

3.3 P3.3 P3.3 P3.3 P3.3 Pooooowikœania naswikœania naswikœania naswikœania naswikœania naskkkkkórórórórórkkkkkooooowywywywywych tch tch tch tch teseseseses tttttóóóóówwwww
   pœatk   pœatk   pœatk   pœatk   pœatkooooowywywywywychchchchch
W wyniku NTP moœe dojœœ do: uczulenia na testowany

alergen, zaostrzenia zmian skórnych w uprzednio istniej œ -
cych ogniskach, wystœpienia wstrzœsu anafilaktycznego,
wystœpienia odbarwieœ skórnych.

3.4 Inne r3.4 Inne r3.4 Inne r3.4 Inne r3.4 Inne rodzaje nasodzaje nasodzaje nasodzaje nasodzaje naskkkkkórórórórórkkkkkooooowywywywywych tch tch tch tch teseseseses tttttóóóóówwwww
    pœatk    pœatk    pœatk    pœatk    pœatkooooowywywywywychchchchch

3.4.3.4.3.4.3.4.3.4.1 T1 T1 T1 T1 Tesesesesesttttt y fotoky fotoky fotoky fotoky fotokontontontontontaktoaktoaktoaktoaktowwwwweeeee
Badanie to stosuje siœ w celu wykrycia substancji dzia-

œajœcych fotoalergicznie. Technika polega na umieszczeniu
badanego zwiœzku na krœ œ ku bibuœy. Po 30 minutach od
jego zaœoœenia na skórœ zdejmuje siœ go i naœwietla to miej-
sce 1 MED (minimal erythema doses). Nastœpnie krœ œek
ponownie mocuje siœ w tym samym miejscu na skórze.
W przeciwieœstwie do zwykœych NTP, próby fotokontakto-
we ocenia siœ po 24, a nie po 48 godzinach.

3.4.2 A3.4.2 A3.4.2 A3.4.2 A3.4.2 Atopotopotopotopotopowwwwwe te te te te tesesesesesttttty pœatky pœatky pœatky pœatky pœatkooooowwwwwe (e (e (e (e (atopatopatopatopatopy patch ty patch ty patch ty patch ty patch tesesesesesttttt)))))
Testy te zostaœy wprowadzone do badaœ u chorych na

atopowe zapalenie skóry dla udowodnienia, œe kontakt
z alergenem powietrznopochodnym moœe powodowaœ ob-
jawy wyprysku IgE-zaleœnego.

Dotychczas nie uzyskano zgodnoœci co do metodyki
wykonywania tych testów. Istniej œ  róœnice zdaœ co do przy-
gotowania skóry (stripping lub nie), stœ œenia alergenu (ato-
penu), stosowanych zaróbek, czasu ekspresji i momentu
oceny wyniku. Parametry te wymagajœ standaryzacji. Oce-
na powstaœych odczynów jest identyczna jak w przypad-
ku NTP. Przy uœyciu atopowych testów pœatkowych po-
twierdzono rolœ  alergenów powietrznopochodnych
w patomechanizmie atopowego zapalenia skóry, jednak
testy te ciœgle stosowane sœ w aplikacjach naukowych i jak
dotœd nie zostaœy wprowadzone do powszechnej prakty-
ki alergologicznej.

Wn io sWn io sWn io sWn io sWn io s k ik ik ik ik i
  1. Podstawœ wspóœczesnej praktyki diagnostyki chorób

alergicznych sœ testy skórne z wystandaryzowanymi
wyciœgami alergenowymi.

  2. Punktowe testy skórne sœ badaniem referencyjnym w wy-
krywaniu uczuleœ IgE-zaleœnych, co ma podstawowe
znaczenie w diagnostyce chorób atopowych, a naskór-
kowe testy pœatkowe w wykrywaniu uczuleœ typu kon-
taktowego.


