Testy alergologiczne
Kiedy pojawia się alergia, mamy i lekarze dążą do rozpoznania
przyczyny, znalezienia winowajcy – alergenu. Mamom małych
alergików często proponuje się wykonanie testów.
CZYM JEST ALERGIA?
Alergia to nieprawidłowa odpowiedź układu immunologicznego na
obce gatunkowo białko (przypominam laktoza jest cukrem, gluten
jest białkiem). Białko jest składowa wszystkich organizmów
żywych, oznacza to, że każdy organizm może powodować alergię.
Jako żywe organizmy rozumiemy: bakterie, wirusy, grzyby,
pasożyty, rośliny oraz zwierzęta. Każdy żywy organizm może
spowodować odpowiedź immunologiczną o różnym charakterze
(Objawy alergii u niemowląt).

POZYTYWNY WYNIK TESTU JEDYNIE ŚWIADCZY O
MOŻLIWEJ REAKCJI.
W PRZYPADKU TESTU IMMUNOGLOBULINY E
ŚWIADCZY
O
OBECNOŚCI
SWOISTYCH
PRZECIWCIAŁ ODPORNOŚCIOWYCH W KIERUNKU
KONKRETNYCH ALERGENÓW, A NIE MUSI TO
TOWARZYSZYĆ AKTYWNYM OBJAWOM ALERGII.
ODWROTNIE NEGATYWNY WYNIK TESTU NIE OZNACZA BRAKU
ALERGII. W PRZYPADKU DZIECI PONIŻEJ 3-4 ROKU ŻYCIA
TESTY ZWYKLE SĄ FAŁSZYWIE UJEMNE, CZYLI NIE
WYKAZUJĄ ŻADNYCH ODCZYNÓW ALERGICZNYCH, CZYLI
POZIOMY IgE W NORMIE, POMIMO ROZLEGŁYCH ZMIAN
ALERGICZNYCH.
JAKIE MAMY DOSTĘPNE RODZAJE TESTÓW?

źródło: www.verywell.com
Testy
z
krwi
(nie
przeciwhistaminowych)

wymaga

odstawienia

leków

Test polega na pobraniu próbki krwi z żyły do probówki.
Następnie oddziela się elementy morfotyczne krwi od surowicy
)płynu w którym są zawieszone krwinki, przeciwciała itp), W
surowicy oznacza się poziom przeciwciał przeciwko konkretnemu
alergenów. Ponieważ oznaczamy p/ciała nie ma potrzeby
przerywania podawania leków przeciwhistaminowych, gdyż te leki
nie mają wpływu na poziom p/ciał.
Do rozpoznania alergii oznacza się poziom przeciwciał IgE.
Przeciwciała IgE są silnie powiązane z alergiami oraz inwazją
pasożytów.

źródło: BD Vacutainer® UltraTouch™
Push Button Blood Collection Set
Popularne w ostatnich latach oznaczanie przeciwciała IgG nie
jest wiarygodna metodą. Przeciwciała IgG, odpowiedzialne są za
pamięć immunologiczna, są matryca do namnażania p/ciał w
przypadku infekcji. Przeciwciała IgG wykorzystane są przy

uodpornieniach swoistych (szczepienia ochronne). W przypadku
podejrzenia niektórych chorób (borelioza, różyczka,
toksoplazmoza) oznacza się przeciwciała IgG i IgM, aby
Tą metodą oznacza się alergie pokarmowe i wziewne, są też
testy screeningowe, czyli odczynnik zawiera antygeny różnych
alergenów z danej grupy, np: owoce morza, chwasty, wymienione
poszczególne gatunki, ale wynik dotyczy całej grupy, a nie
poszczególnych gatunków. Jeśli wyjdzie wynik dodatni, należy
ostrożnie podchodzić. Wyniki klas swoistych IgE świadczą o
prawdopodobieństwie wystąpienia reakcji anafilaktycznej.
Normy wyników – immunologia
WYNIKI IgE SWOISTE (kUA/I)
Klasa Stężenie

Wynik

Prawdopodobieństwo
wystąpienia
anafilaksji

brak swoistych IgE
(atopia wątpliwa)

0

<0,35

1

0,35-0,7

2

0,7-3,5

3

3,5-17,5

4

17,5-50

duży poziom swoistych IgE
(pozytywny)

60%

5

50-100

wysoki poziom swoistych
IgE (pozytywny)

70%

6

>100

b. wysoki poziom
swoistych IgE (pozytywny)

80%

b. mało swoistych IgE
(atopia możliwa)
mało swoistych IgE
(pozytywny)
średni poziom swoistych
IgE (pozytywny)

20%
30%
40%
50%

Testy skórne (wymaga odstawienia leków przeciwhistaminowych na
2 tyg przed wykonaniem testów)

źródło: Healthline
Testy punktowe. Polegają na umieszczeniu na skórze kropli
płynu zawierającego skoncentrowany alergen. Następnie nakłuwa
się skórę jednorazową igłą, każda kropla osobną. np 14 kropli
to 14 igieł.
Jako pierwsze umieszcza się krople potwierdzające prawidłowy
przebieg testu, tzw kontrola dodatnia (histamina) i kontrola
ujemna (roztwór soli fizjologicznej NaCl 0,9%)
Specyficzną odmianą tego testu jest tzw. test natywny. Polega
na umieszczeniu na skórze substancji alergizującej w
naturalnej formie, np: mleko kozie, sok pomarańczowy etc.
reszta testu przebiega
podobnie jak w przypadku preparatu
gotowego.
Następnie należy odczekać 10 min, zgłosić się do punku w celu
usunięcia płynu i odczekać kolejne 10 min. Po 20 minutach
należy odczytać wynik z wykorzystaniem specjalnego szablonu. W
teście oznacza się reakcje histaminowa w skórze. Oznaczana
jest średnica miejscowego
odczynu alergicznego wokół
nakłucia. Rozróżniamy średnicę miejscowego obrzęku skóry (tzw
pęcherzyk), oraz rumień wokół. Im większy odczyn tym wyższe
prawdopodobieństwo alergii.

koncentraty alergenów
źródło: Melbourne Paediatric
and Allergy Centre

nakłuwacze
źródło: ResearchGate

odczyt
źródłó:
http://www.alergologia.com.pl
/testy-i-badaniaź

nakładnie testu na skórę
źródło:
http://henriguilbert.com/aler
geny-pokarmowe.html
Testy płatkowe (wymaga odstawienia leków przeciwhistaminowych
na 2 tyg przed wykonaniem testów)

płytka do odczytu
testu płatkowego
źródło:
chemotechnique.pl

tym teście to
antybiotyki.

Ostatnia odmiana testów. Polega na
umieszczeniu w specjalnym „naparstku”
żelu
z
alergenem.
Wszystkie
„naparstki” umieszcza się na plastrze
a następnie przykleja cały pasek na
skórę pleców.
Alergeny oznaczane w
głównie: metal, składniki kosmetyków,

Test trwa ok 5 dni:
pierwszego dnia test przykleja się na skórę.
trzeciego dnia zdejmuje się test i odczytuje pierwszy
wynik
piątego dnia ponownie odczytuje się wynik

!!! WAŻNE !!!
ŻADEN TEST ALERGOLOGICZNY NIE JEST
WYZNACZNIKIEM ALERGII
I NIE DETERMINUJE WYSTĄPIENIA
OBJAWÓW.
TESTY ALERGICZNE SĄ JEDYNIE WSKAZÓWKA,
GDZIE EWENTUALNIE MOŻNA SZUKAĆ I NA CO
ZWRÓCIĆ UWAGĘ.

Jedynym skutecznym sposobem
diagnostyki u niemowląt jest
OBSERWACJA
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