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Summary

This study comprised 30 patients with perennial allergic rhinitis who were also allergic to_animal allergens
and dust mites. In each of tńe patients a skin prick test, sIgE |evel determination and a sPecific nasal Provoca-
tion test (NiD using cat and dog allergens wlre performed according to standard allergological d_iagnostics,

and the results werJobjectified using acoustic rhinometry. Positive NPT results were obtained in 22 Patients
(10%). The positive results were more frequent in persons allergic to cats (92.3%) than in those allergic to
aog. (ss.s,x); these differences were statistically significant. No differences were found between the trryo sub-
g.Ó"p. in teims of the sIgE levels and skin piick-tests. A high correlation between the results of acoustic

ininómetry and the inteniity of clinical mańifestations was observed after the administration of the NPT
(r : 0.86) in the study group as a whole. The correlation between the sIgE levels and the results of the skin
prick tests and the NPT was much lower.

One can conclude that the nasa| provocation test is a good accessory diagnostic method which is used to

confirm the clinical significance of altergy to animal allergens in persons with Positive results in skin Prick
tests, and tha_t acoustic rhinometry is a quick, simple and convenient method of objectifYing test results. The
wider use of NPT might reduce the number of difficult cases, thus making for higher therapeutic efficacy.
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Badania epidemiologiczne dowo dzau że występowa-
nie chorób alergtcznych wzrasta od kilkudziesięciu lat,
obejmując w krajach wysoko rozwiniętych ponad żOoń

poputacji (1). W przypadku chorób alergicznychzldzla-
łem IgE poza eliminacją alergenu jedyną znanąobecnie
metodą leczenia, dającą szansę całkowitego wyleczenia,
jest immunoterapia swoista. W przypadku uczulenia na
roztocze kurzu domowego jej skutecznośc oceniana jest
wysoko, szczególnie w uczuleniach monowalentnych.
W przypadku dodatkowej nadwrazliwości na inne aler-
gerly, szcze gó lni e, j e ś li ich znac zeni e ni e z o s tało uwz g1 ęd-
nione, efekt takiego leczenia może okazać się jednak nie-
pełny lub zupełnie niezadowalający.

Obok roztoczy klrzu domowego i zarodnikow pleśni
jednąz istotniej szych przy czyn odpowiedzialnych za T oz-
wój przewlekłego nteżytu nosa i spojówek oraz astmy
jest nadwrażliwość na alergeny odzwierzęce. Częstośó
jej występowania w zwięklze wzrostem populacji zwie-
rząt trzymanych w domach jest duża. SzczegóIne zna-
czenlę rnają fu alergeny psów i kotów, na które nadwraż-
liwość stwierdza się w populacji ogólnej u sporego od-
setka badanych.

Wiadomo, że ani obecność dodatnich punktowych tes-
tow skonrych, ani odpowiednich specyficznych przeciw-
ciał IgE (slgE) w surowicy krwi nie przesądza o znacze-
niu danego alergenu w wywoływaniu objawów klinicz-

nych. Sytuacja, w której występuje rownoczesne uczule-
nie na kilka alergenów sprawiać więc moze powazne trud-

n tew znacz-
n Jedną z ich
o Q do wyko-
rzystaniaw każdej poradni alergologicznej i którązasto-
sowano w niniejszej pracy jest proba (test) swoistej pro-
wokacji donosowej (TPN).

Celem badania była ocena znaczenia klinicznego
wsp ółi stniej a.cej z n adwrażliwo ś ci ą na r ozto cze kurzu do-
mowego, nadwrazliwości na alergeny kota lub psa.

Mateliał imetody
Badania przeprowadzo|lo na grupie 30 pacjentów (16

kobiet i 14 mężczyzn) w wieku od 20 do 37 lat (średrria27,8
+ 5,5) z alergicznym całorocznym nieżytem nosa powstałym
na tle uczulenia na roztoczekurzll domowego (Dermatopha-
goides pteronyss imus, Dennatophagoides farinae), u których
w punktowych testach skómych i w oznaczeniach sIgE, (me-
toda immunoenzymatyczna ELISA, RV Mini System Aller-
gopharma) wykazano dodatkowo nadwrazliwość na alergeny



kota lub psa. Wszyscy badani mieli na co dzień kontakt z wy-
mienionym i zwierzętami.

Do oceny wynikow punktowych testów skórnych (PTS)
zastosowalno plusową skalę połilościową określając stosu-
nek wielkości pojawiajapego się po alergenie bąbla do balla
wywoływan ę go pr zęz histami n ę, używ aj ąc klasyfikacj i opi-
sanej szczegółowo w innych opracowaniachQĄ.

W celu określenia klinicznego znaczęniauczulenia na aler-
gen kota lub psa u wszystkich chorych wykonano test swo-
istej prowokacji donosowej zich alergenami. W badaniu wy-
korzystano fabrycznie gotowe testy do prowokacji donoso-
wej firmy Allergopharma Joahim Granzer AG. Próbę wyko-
ny^wano metodąpojedlmczej dawki. Alergen rozpylano do obu
jam nosa w rejon przedniej części małzowiny nosowej dolnej
po uprzednim podaniu roztworrr kontrolnego (0,9oń roztwór
soli fizj ologicznej, podany na ok. 1 5 min. przed aplikacj ą aler-
genu). Przed podaniem alergenu chory wykonlrvał głęboki
wdech i wstrzymywał oddech. W badaniu brano pod uwagę
wyłącznie w czesnąfazę reakcji stosuj ąc łącznie subieJ<tywną
i obiektywną ocenę próby.

W celu monitorowania pojawiających się w trakcie TPN
objawów klinicznych zastosowano skalę punktową zapfopo-
nowaną w latach osiemdziesiątych przez Bellia i wsp. (2),
w której oceniono obecność (1 pkt.) lub brak (0 pkt.)jednego
z dziewięciu następujących objawow: kichanie, świąd w no-
sie, zatkanie nosa, wodnisty wyciek z nosa, obrzęk błony ślu-
zowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, przekrwie-
nie/świaj sp oj ówek, przekrwienie/świ ąd gar dła, św iszczący
oddech, duszność.

Zgodnie z propozycjąautorów, wynik testu uznawano za
dodatni, jezeli suma uzyskanych punktów była równa lub
większa od czterech.

W celu zoblektywizowania wyników próby u badanych
osob wykonywano rynometrię akustyczną (RA) (rynometr
akustyczny RhinoScan 2000, firma Rhinometrics). Badanie
wykonywano zgodnie z obowiązujapym konsensusem (7),

średnio 15 min. po podaniu alergenu, czyli w czasie, w któ-

rym przy dodatniej próbie prowokacyjnej ma miejsce najwięk-
szy obrzęk błony śluzowej nosa (l8,22).

W celu uniknięcia wpły\^.u cyklu nosowego na rezultaty
oznaczęńkażdorazowo sumowano wyniki otrzymane dla pra-
wej i lewej strony, co jest postępowaniem powszechnie przy-
j ętym. W oparciu o dane piśmiennictw a za prze str zeń naj bar-
dziej reprezentaĘwnąprzyj ęliśmy odcinek pom iędzy 2 a 7 cm,
licząc od nozdrzy przednich (20). Za kryterium dodatniego
wyniku TPN w RA przyjęto zmniejszenie objętości jam nosa
na tym odcinku o co najmniej 30oń w porównaniu z wańoś-
ciąpoczątkową.

U wszystkich badanych potwierdzono wcześniej znaczę-
nie alergenu roztoczowego w wywoływaniu objawów (obja-
wy kliniczne, dodatnie PTS, obecnośc odpowiednich sIgE,
dodatni wynik TPN).

Do analizy statystycznej wykorzystano pakiet kompu-
terowy Statistica 5.W zalężności od rodzaju analizowanych
danych stosowano test Manna-Whitneya lub test y2. Istotność
różnl,c ozl7aczano przy p < 0,05.

Wyniki i omówienie

Otrzymane wyniki podano w tab. 1.

W badanej grupie 17 osob (56,7%) było uczulonych
na alergeny psa (podgrupa A), a B (43,3%) na alergeny
kota (podgrupa B), Dodatni wynik TPN uzyskano w ż2

Objaśnienia: A uczulający alergen odzwierzęcy; sIgE poziom
specyficznych IgE w surowicy (dla alergenów zwierząt); T rynik
punktowego testu skornego; TPN - test prowokacji donosowej;
Pkt punktacja kliniczna w TPN; %AVRA zmtany objętości
jam nosa obserwowane w rynometrii akustycznej w przebiegu
TPN; K kot; P pies. Podgrupa A poz I-I7, podgrupa B
poz.18-30

pr zy p adkach (7 3,3 o/o), z czę go doty czył 1 0 chorych z p o d-
grupy A (58,8% podgrupy) i 12 z podgrupy B (92,30ń
podgrupy). Róznice pomiędzy podgrupami były statys-
tycznie istotne.

Wyniki TPN były dodatnie zarówno w oparciu o od-
notowywane objawy kliniczne, jakteż o renlltaty bada-
nia rynometrycznego. Zmiany objętości jam nosa oce-
niane na podstawie wyników I{A były silnie skorelowa-
ne z ogólną liczbąobjawów klinicznych, jakie występo-
wały po wykonaniu tej proby (r - 0,865).

Poziom sIgE w całej badanej grupie osiagał stosunko-
wo niskie warlośoi i był podobny w obydwu podgrupach.
Niewielkie różnicę pomiędzy podgrupą A i B nie były
statystycznie istotne. W odniesieniu do całej przebada-
nej grupy poziom sIgE nie korelował zliczbąobjawów

Tab. l. Wyniki badań

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

4

3

2

7

0

3

2

5

6

7

5

6

1

8

0

5

5

4

3

5

5

6

6

6

5

4

6

7

5

57,3

46,1

24,2

3,2

87,4
,l,3

8,4

22,0

87,7

43,6

75,8

Ą3,2

52,6

7,7

9,|,3
,|,7

36,3

67,4

36,8

18,6

39,7

45,3

63,3

35,1

54,4

39,1

:7,5
50,5

72,4

40,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

,l2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

21

25

20

34

21

36

32

33

25

21

20

22

37

37

34

28

28

32

29

25

30

23

26

28

3Ą

22

35

25

2,|

23

M

M

K

K

M

K

K

K

K

M

K

M

K

K

K

M

M

K

M

M

M

K

K

M

M

M

K

K

M

K

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

1,41

1,17

2,25

9,42

2,98

0,Ą7

0,96

4,11

8,10

4,81

3,01

3,52

2,g3

5,12

11,40

6,65

2,04

6,42

4,08

13,23

0,97

3,7Ą

2,05

0,92

2,34

6,12

4,56

1,86

4,17

3,72

3

2

2

2

4

2

1

3

3

2

3

2

1

2

3

2

3

3

3

2

1

2

2

3

4

2

2

3

2

3



stwierdzanych w TPN (r : 0,07) ani z wynikami PTS
(r: 0,06). Srednie wyniki PST u uczulonych na alergeny
psa i kota były również podobne, a niewielkie róznice
tez nieistotne statystycznie. Wyniki PST lepiej korelo-
wŃy zwynikami TPN niz poziomy sIgE (r: 0,34). Z wry-
jaJkiem jednęgoprzypadku TPN wypadł dodatnio, m.in.
u wszystkich badanych z silnie dodatnimi wynikami PTS
(+3i+4)-9ż,3o^,

Nalezy zaznaczyc, że TPN byłbardzo dobrze tolero-
wany pTzezwszystkich pacjentów. U zadnego nie wystą-
piły niepozajane objawy ogólne. Z oblawów poddanych
ocenie dominowały objawy ze strony nosa (świąd, ki-
chanie, blokada, wycieĘ. Ęlko ltrzęch chorych wystą-
pił świąd t zaczerwienienie gardła, natomiast u dwóch -
spojówek. U nikogo nie stwierdzono duszności.

Wzrost liczby zwierząt domowych, a tym samym eks-
pozycji na ich alergeny stanowi jedną zprzyczynwzra-
stającej Iiczby uczuleń. Zjawisko to, dotyczące zresztą
rowniez innych alergii, obserwowane jest naprzestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat szczegóInie w krajach wy-
soko uprzemysłowionych. Główn ą przy czyną uczuleń
odzwterzęcych są alergeny kota i psa. Najważniejszym
źrodłęm ich alergenów są gruczoły łojowe, ślina i inne
wydaliny, które gromadzą się m.in. na sierści zwterzęcla
(sama sierść nie uczula) (36). Alergeny występująw du-
zej ilości równiez w kurzu domowym, w obiciach mebli,
wdywanachimateracach(znaczenietrzymaniazwterząt
w sypialni) (16). Złlszczony naskórek stanowiący po-
karm dla roztoczy kurzu domowego przyczynia się do-
datkowo do wzrostu ilości tych ostatnich.

Głównym alergenem kota (Fel d 1) jest dimeryczna
glikoproteina (uteroglobina) o wymiarze ż,5 pm i masie
ok, 36 kDa, mająca zdolność do wielogodzinnego uno-
szenia się w powietrzl t przylegania do róznych przed-
miotów (14). Właściwośc ta jest przyczyną wieloty-
godniowego ltrzymywania się alergenu w pomieszcze-
niu, w którym przebywał kot i z którego został on usu-
nięty. Alergen kota, przyczepiajap się do ubrań, moze byc
przez ludzi przenoszony w miejsca, w których zwierzę
nie przeblrva i tam wywoływać objawy u nadwrazliwych
osób (4).

Alergeny psa (Can f l i Can f 2) sąproteinami obecny-
mi głównie w ślinie zwieruęcia (13). Podobnie jak aler-
geny kota, one również mogą unosic się w powietrzu,
choć ich właściwości uczulające są mniejsze. Chorzy
uczuleni na kota lub psa często wykazująnadwrazliwość
krzyżowąna alergeny innych zwierząt (3), za co w du-
zym stopniu odpowiada antygen zawarty w albuminie
osocza (21). W przypadku równoczesnego uczulenia na
roztoczękurzu domowego i alergeny odzwierzęce poja-
wió się mogą wątpliwości, co do znaczenia tych ostat-
nich w etiologii schorzenia u danej osoby. Pomimo pew-
nych róznic obraz kliniczny nie jest w tym przypadku
czynnikiem r ozstrzy gającym, poniew aż obj awy choro-
bowe, jakie mogą spowodować obydwa'rodzaje wym.
alergenów są bardzo zbliżonę. Często dopiero niezado-
walający efekt immunoterapii swoistej prowadzonej przy
użyciu szczepionki roztoczow ej skłania do przyptlszczeń,
żeczynnlkiemodpowiedzialnymwdńejmierzezaltrzy-
mujące się dolegliwości jest inny, dodatkowy alergen.

Z praktyki wynika, niestety, że część chorych zgłaszają-
cych się do alergologa w ogóle zataja fakt posiadania
zwierzęcia w domu lub nie wierzy, że ich ulubieniec,
z którymczęsto obcowali ptzez wiele lat, może by ć żród-
łem jakichś dolegliwości, Istotności problemu nie doce-
nia, nie stety, r 6wnież część |ekar zy nie sp ecj alistów, uwa-
żając, że niedotykanie zwlerzęcia jest wystarczającym
środkiem profilaktycznym. Postępowanie takie prowa-
dzió może, oczywiście, do niepełnego efektu terapeltycz-
nego lub całkowitego jego braku,

Z drugiej strony, pamiętać jednaknależy, ze punktowe
testy skórne są dodatnle l aż ż0-30% osób, co nieko-
niecznie musi być zwia3ane z występowaniem określo-
nych objawów klinicznych (1). Podobna sytuacja doty-
czy obecności sIgE w surowicy krwi, Badanie to ma na-
wet mniejsząwartość niz wynik punktowego testu skor-
nego. Dodatkowo stopień korelacji wspomnianych ba-
dań, jak tęż ich powtarzalność są dalekie od ideału. Na-
wet zastosowanie w ostatnim czasie alergenów rekombi-
nowanych nIę rozwlązało tego problemu. W tej sytuacji
istotne jest wychwycenie tych chorych z dodatnimi wy-
nikami punktowych testow skórnych i/lub obecnością
odpowiednich sIgE, u których alergia na alergeny zwie-
rzątmożebyć faktycznie istotna. Jest to ważne o tyle, że
potwierdzenie jej znaczenia stanowi bezwzględne wska-
zanie do usunięcia danego zwlęTzęcla z otoczęnia chore-
go, a nawet zmiany zawodu (weterynarze, zootechnicy,
pracownicy laboratoriów). W części przypadków jest tez
przesłanką do r ozw ażenia zasadności immunoterapii
swoistej, ktorej skuteczność w odniesieniu do omawia-
nych uczuleń jest udowodniona (8).

Z powszechnie dostępnych metod diagnostycznych
TPN wydaje się dobrym uzupełniajapym testem przesie-
wowym dla w ykazania znac zęnia dane go al ergenu w wy-
woływaniu objawów klinicznych. Test ten jestbezpiecz-
ny i stosunkowo dobrze znoszorry przez chorych, co po-
twierdzono równiez w badaniach własnych. Choć war-
tośc diagnostyczna TPN jest powszechnie znana, to do
chwili obecnej pomimo podejrnowanych prób nie wy-
pracowano jednolitej i powszechnie akceptowanej me-
tody jego przeprowadzania (I5). W warunkach polskich
test ten jest rzadko wykorzystywany (czasochłonność,
koszt, konieczność posiadania sprzętu do obiektywi-
zacjl), a diagnostyka w większości poradni alergologicz-
nych sprowadza się do wykonania PTS, uzupełnionych
niekiedy oznaczeniem sIgE.

Zało żęniem niniej szych b adań było za sto sowanie
takich metod oceny TPN, które w jak najmniejszym stop-
niu absorbowałyby czas osoby wykonującej badanie, nie
męczyły pacjenta, a jednocześnie były maksymalnie wia-
rygodne i mozliwe do szerszego stosowania. Dlatego też
wykorzystano m.in. bardzo prostą choć sprawdzonąskalę
oceny klinicznej. Dodatkowo przy prowokacji zastoso-
wano tzw. metodę pojedynczej dawki, co jest zgodne
z wyty cznymi zaw artymi w kons ensusi e Niemi e ckie go
Towarzystwa Alergologii i Immunologii Klinicznej, wg
którego zastosowanie pojedynczego stęzenia alergenu
w TPN jestwystarczającew codziennej praktyce klinicz-
nej (18). Do obiekĘłvizacji TPNwykorzystano natomiast
rynometrię akusĘczną (RA). Metoda ta jest coraz częś-



ciej stosowana w ocenie TPN (23), zastępując starsze
i mniej wygodne lub bardziej czasochłonnebadania, ta-
kie jak np. ocenę NPIF (Nasal Peak Inspiratory Flow)
czy rynomanometrię przednią (RM). W porównaniu z RM,
RA jest badaniem znacznie prostszym i szybszym, choć
pomiar dotyczy zupełnie innych parametrów (17). O ile
bowiem w NPIF i RM oceniane są opory i przepływy
nosowe, będące pochodnymi zmian obrzękowych błony
śluzowej, o tyle w RA ocenia się właśnie wielkości pier-
wotne - pola przekroju i objętość jamy nosowej. W Pol-
sce RA do oceny TPN pierwszy na większą skalę zasto-
sował Samoliński, ktory opisał dodatkowo w szczegóŁo-
wy sposób zasady interpretacji otrzymanej krzywej (19).

W przeprowadzonych badaniach dodatni wynik pró-
by prowokacyjnej uzyskano u zdecydowanej większości
uczulonych pacjentów (ponad 73'Yo) i, jak mozna po-
dejrzewać, w tej właśnie grupie zastosowanie odczula-
nia jedynie szczepionkąroztoczową z pominięciem in-
nych dziŃah mogłoby nie dać spodziewanych efektów.
Brak korelacji wyniku próby prowokacyjnej zpozioma-
mi sIgE świadczy o niewystarczającej wartości wyników
tego badania w ocenie znaczęniadanego alergenu dla wy-
woływania objawów klinicznych. Większe znaczenie, jak
się wydaje, moze mieć wynik punktowych testów skór-
nych, który szczegóInie w przypadku illżych odczynów
moze świadczyć o istotności danego uczulenia.

Częściej uzyskiwany w niniejszych badaniach dodat-
ni wynik TPN u chorych uczulonych na alergeny kota
w porównanll z ttczllonymi na alergeny psa moze po-
twięrdzać fakt większego znaczęnia tego pierwszego.
Wiadomo, ze kot jest jednym znajbardziej uczulających
zwierząt domowych (11), a jego alergen jest niezmiemie
trudny do usunięcia (I2). Z dragiejjednak strony, para-
doksalnie, ciągły kontakt z kotem lub psem we wczes-
nym okresie ży cia może chronić przed póżniejszym roz-
wojem alergii (9). Wydaje się, ze obserwowane w tych
badaniach zjawisko braku zgodności poszczegoLnych ba-
dań diagnos Ę czny ch można próbować tłumaczyć m. in.
lokalną reak cją aler giczną w obrębie błony śluzowej no s a
nie przebiegaj ącą w skórze ( 1 0). Lokalna produkcj a sIgE
możebyó równiez odpowiedzialna za brak korelacji po-
mtędzy nasileniem objawów chorobowych a poziomami
sIgE w surowicy krwi (5, 6),

Pomimo niewaJpliwychzalet TPN pamiętać należy, że
jest to równiez tylko badanie dodatkowe, które nie moze
być rozpatrywane w oderwaniu od obrazu klinicznego.
O ile jego dodatni wynik przemawiaw duzym stopniu za
istotnym udziałemdanego alergenu w wlłvoływaniu ob-
jawów, tow przypadku wyniku ujemnego pewne wąĘli-
wości pozostają nadal. Nalezy liczyó się bowiem z tym,
ze test zróżnychprzyczynmógł wypaść fałszywie ujem-
nie (18).

Podsumowując, stwierdzió można, ze TPN okazał się
dobrą uzupełniajapą metodą diagnostyczną dla potwier-
dzęnta istotności klinicznej nadwrazliwości na alergeny
zwierzą| a RA szybkim i prostym sposobem jego obiek-
tywizacji. Szersze zastosowanie TPN pozwoliłoby na
ograniczeni e liczby problematy cznych przypadków aler-
gli, przyczyniajap się tym samym do wyższej efektyw-
ności stosowanego |eczenia.
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