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Alergia podstawy1



Nomenklatura

Nadwrażliwość

IgE – zależna

Nadwrażliwość niealergiczna
(mechanizmy immunologiczne wykluczone)

Nietolerancja: laktozy, fruktozy, histaminy 

IgE – niezależna

Nadwrażliwość alergiczna (alergia)
(określone mechanizmy immunologiczne) 

Atopowa
astma, alergiczny nieżyt nosa 

i spojówek, atopowe zapalenie 

skóry, niektóre rodzaje 

pokrzywek skórnych

Nieatopowa
użądlenia owadów, infekcje 

pasożytnicze, leki, inne

Inicjowana przez 

mechanizmy związane 

z obecnością przeciwciał 

innych niż IgE

Inicjowana przez 

mechanizmy komórkowe



Definicje pojęć

Nadwrażliwość

powtarzalne objawy podmiotowe lub przedmiotowe wywołane przez ekspozycję na określony bodziec w dawce 

tolerowanej przez osoby zdrowe. Może mieć charakter alergiczny (zapoczątkowany przez mechanizmy 

immunologiczne np. przeciwciała lub komórki) lub niealergiczny

Alergia

reakcja nadwrażliwości zapoczątkowana przez swoiste mechanizmy immunologiczne. Może być mediowana przez 

komórki lub przeciwciała. Może się objawiać łagodnie, jak w przypadku kataru czy łzawienia, aż po zagrażający 

życiu wstrząs anafilaktyczny i śmierć.



Definicje pojęć

Marsz alergii

ewolucja narządowej manifestacji alergii, ustępowanie jednych, a pojawianie się nowych objawów. Klasyczny marsz 

zaczyna się zwykle skórnymi wypryskami atopowymi oraz alergią pokarmową w okresie niemowlęcym. Objawy te 

ustępują zwykle ok. 3-5 roku życia, a z czasem pojawiają się objawy ze strony okładu oddechowego: alergiczny 

nieżyt nosa, astma

Wysypka

Alergie pokarmowe

Nieżyt nosa

Astma
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Diagnostyka chorób alergicznych2

• Rodzaje metod diagnostycznych w alergologii

• Ograniczenia testów skórnych

• Zalety testów serologicznych



Metody diagnostyczne

Wywiad lekarski, badania fizykalne

Testy skórne

Diagnostyka in vitro

Testy serologiczne

Diagnostyka in vivo

Punktowe

Śródskórne

Płatkowe

Dooskrzelowe

Donosowe

Doustne

Dospojówkowe

Całkowite IgE

Swoiste IgE

Eozynofile

Tryptaza

Histamina i metylohist.

Inhibitor składowej C1 

dopełniacza

Kompleksy immunologiczne

Testy prowokacyjne Inne

Diagnostyka alergii



Rodzaje metod diagnostycznych

Testy prowokacyjne
Polegają na bezpośrednim podaniu alergenu w celu wywołania objawów chorobowych. Służą potwierdzeniu czy 

podany alergen jest odpowiedzialny za występowanie u pacjenta objawów chorobowych. Ze względu na sposób 

podania alergenu możemy wyróżnić prowokację:

• donosową

• dooskrzelową

• doustną

• dospojówkową

Testy serologiczne

Polegają na identyfikacji w surowicy pacjenta specyficznych przeciwciał klasy IgE, które skierowane są przeciwko

konkretnym alergenom.

Testy skórne

Polegają na ocenie skórnej reakcji organizmu na kontakt z alergenem. Testy skórne możemy podzielić na: 

punktowe, śródskórne i płatkowe.
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Diagnostyka chorób alergicznych2

• Rodzaje metod diagnostycznych w alergologii

• Ograniczenia testów skórnych 

• Zalety testów serologicznych



Testy skórne

Testy skórne to podstawowe narzędzie diagnostyczne lekarza alergologa, jednak w niektórych przypadkach nie jest 

możliwe ich wykonanie. Wówczas metodą z wyboru stają się testy serologiczne. W jakich przypadkach nie 

można wykonywać testów skórnych? 

Ograniczenia:

• Przyjmowanie przez pacjenta leków przeciwhistaminowych – ryzyko wyniku fałszywie negatywnego w teście 

skórnym. Leki przeciwhistaminowe nie wpływają na wynik w testach serologicznych

• Bezpieczeństwo pacjenta – ryzyko reakcji uogólnionych po kontakcie z alergenem, nieodpowiednie dla kobiet w 

ciąży i pacjentów, którzy obawiają się testów lub w przeszłości wystąpiły u nich silne reakcje po kontakcie z 

alergenem np. jadem owadów

• Diagnostyka alergii pokarmowych - testy skórne zasadniczo nie powinny być wykonywane przy podejrzeniu 

alergii pokarmowych 

• Choroby skóry - fizycznie uniemożliwiają  wykonanie testów skórnych u pacjenta i odczyt (AZS, dermografizm) 

• Wiek pacjenta – obniżona reaktywność skóry u małych dzieci (poniżej 5 r.ż.) i osób starszych 



Testy skórne

Ograniczenia:

• Konieczność wykonania przez doświadczony personel

• Wynik może zależeć od techniki wykonania badania – użytego narzędzia, głębokości i sposobu wkłucia, czasu 

trwania wkłucia, kąta wprowadzenia narzędzia

• Stabilność wyciągów alergenowych    
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Diagnostyka chorób alergicznych2

• Rodzaje metod diagnostycznych w alergologii

• Ograniczenia testów skórnych 

• Zalety testów serologicznych



Testy serologiczne 

• Brak ryzyka dla pacjenta – pacjent nie styka się z potencjalnie groźnym dla niego alergenem 

• Idealne dla dzieci poniżej 5 lat – zapobiega to ciężkim reakcjom skórnym

• Niezależna od chorób skóry – np. atopowego zapalenia skóry, dermografizmu

• Niezależna od przyjmowanych leków – przeciwhistaminowych i niektórych leków przeciwdepresyjnych

• Odpowiednia dla ekstraktów pokarmowych, które zasadniczo nie mogą być stosowane w testach skórnych
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Zastosowanie testów serologicznych w diagnostyce chorób alergicznych3

• Całkowite IgE

• Alergenoswoiste IgE

• Jak weryfikować reakcje krzyżowe? Znaczenie antygenu CCD

• Jak wykluczyć wpływ przeciwciał anty-CCD na wynik? Absorpcja przeciwciał 



Całkowite IgE

• Całkowite IgE nie jest badaniem specyficznym w alergologii ponieważ podniesione wartości mogą wystąpić w:

paracytozach, immunosupresji, zakażeniach wirusem HIV, oparzeniach, mononukleozie, nowotworach, 

aspergillozie, marskości alkoholowej wątroby

• Całkowite IgE poniżej normy → alergia mało prawdopodobna, ale nie można jej wykluczyć

• Całkowite IgE powyżej normy → alergia prawdopodobna, ale nie można jej stwierdzić na 100%

• Normy całkowitego IgE są zależne od wieku:

TEXT HERE

Górna granica 

normy

Noworodki

Dzieci w 1. rż. 

Dzieci w 7. – 10. rż.

Dorośli

5 – 10 IU/ml

30 IU/ml

~300 IU/ml

< 100 IU/ml

Wiek
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Zastosowanie testów serologicznych w diagnostyce chorób alergicznych3

• Całkowite IgE

• Alergenoswoiste IgE

• Jak weryfikować reakcje krzyżowe? Znaczenie antygenu CCD

• Jak wykluczyć wpływ przeciwciał anty-CCD na wynik? Absorpcja przeciwciał 



Alergenoswoiste IgE

• Najpopularniejszymi testami do diagnostyki alergoswoistych IgE (asIgE) są testy typu blot nazywane 

profilami lub panelami alergologicznymi

• Zgrupowanie alergenów w profilach pozwala na jednoczesną diagnostykę od kilku do nawet kilkudziesięciu 

rożnych alergenów w jednym badaniu 

• Wyniki oznaczeń swoistych IgE korelują z wynikami testów skórnych

• Należy zwrócić uwagę na możliwość narządowej syntezy asIgE (bez istotnego wpływu na stężenie w surowicy). 

Co może być przyczyną występowania objawów przy ujemnych wynikach testów skórnych i serologicznych   

Kod kreskowy 

profilu
Pasma 

kalibratorów Alergeny na profilu

Marker

CCD



Alergenoswoiste IgE

• Stężenie swoistych IgE jest wyrażone w jednostkach kU/l (ilościowo) lub w klasach EAST (półilościowo, od 0 do 6)

Klasa 0 [<0.35 kU/l] – brak istotnych klinicznie przeciwciał IgE – wynik ujemny 

Klasa 1 [0.35 – <0.7 kU/l] – bardzo niskie miano, często bez objawów klinicznych

Klasa 2 [0.7 – <3.5 kU/l] – niskie miano, często z objawami

Klasa 3 [3.5 – <17.5 kU/l] – średnie miano, często z objawami

Klasa 4 [17.5 – <50 kU/l] – wysokie miano, bardzo często z objawami

Klasa 5 [50 – <100 kU/l] – bardzo wysokie miano, bardzo często z objawami

Klasa 6 [≥100 kU/l] – bardzo wysokie miano, prawie zawsze z objawami 

• Im wyższe stężenie swoistych IgE tym wyższe prawdopodobieństwo objawowej alergii 

Kod kreskowy 

profilu
Pasma 

kalibratorów Alergeny na profilu

Marker

CCD



Alergenoswoiste IgE – przykład wyniku 

Ocena w 6-stopniowej 

skali EAST. 

Stężenie przeciwciał w 

jednostkach kU/l

Wynik w postaci wykresu 

graficznego

Co zawiera przykładowy wynik dla lekarza lub pacjenta

Lista alergenów

Objaśniania
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Zastosowanie testów serologicznych w diagnostyce chorób alergicznych3

• Całkowite IgE

• Alergenoswoiste IgE

• Jak weryfikować reakcje krzyżowe? Znaczenie antygenu CCD

• Jak wykluczyć wpływ przeciwciał anty-CCD na wynik? Absorpcja przeciwciał 



Przeciwciała anty-CCD

Reagujące krzyżowo determinanty węglowodanowe (CCD)

Układ odpornościowy produkuje przeciwciała nie tylko przeciwko epitopom białkowym. Możliwa jest również 

produkcja przeciwciał przeciwko lipidom czy węglowodanom.

Przeciwciała przeciwko strukturom węglowodanowym nazywane są anty-CCD i charakteryzują się bardzo dużą 

reaktywnością krzyżową. Mają jednak ograniczone znaczenie kliniczne, ponieważ nie są zdolne do inicjacji 

reakcji alergicznej (np. uwolnienia histaminy).



Przeciwciała anty-CCD

Reagujące krzyżowo determinanty węglowodanowe (CCD)

Pomimo ograniczonego znaczenia klinicznego, przeciwciała anty-CCD stanowią problem w diagnostyce 

serologicznej ponieważ mogą wpływać na wynik testów z krwi powodując:

• wynik fałszywie dodatni – kiedy pacjent nie jest uczulony na alergen

• zawyżony wynik pozytywny – kiedy pacjent jest uczulony na alergen 



Przeciwciała anty-CCD

Identyfikacja przeciwciał anty-CCD

• wybrane panele alergologiczne wykonywanych w Lab. Synevo posiadają marker (pasmo) CCD

• pozytywne wybarwienie markera CCD w profilu alergologicznym świadczy o obecności w surowicy pacjenta 

przeciwciał anty-CCD, ale nie wskazuje jednoznacznie, czy miały one wpływ na wyniki reakcji innych alergenów.



Przeciwciała anty-CCD

CCD na profilu alergologicznym. Kiedy jest szczególnie ważne?

• U pacjenta bez objawów po ekspozycji na dany alergen (np. orzeszki ziemne, alergeny roślinne, zwierzęce,

lateks, miód, jad osy) reakcje krzyżowe mogą być przyczyną pozytywnego rezultatu badania serologicznego.

• Dodanie CCD do profilu alergicznego pozwala na wykrycie ewentualnych reakcji krzyżowych

i bardziej precyzyjną interpretację wyniku przez lekarza.

• W każdym przypadku kiedy uzyskano pozytywne wybarwienie pasma CCD należy bardziej krytycznie podejść

do oceny wyniku, gdyż może być on spowodowany przeciwciałami anty-CCD.



Plan prezentacji

Zastosowanie testów serologicznych w diagnostyce chorób alergicznych3

• Całkowite IgE

• Alergenoswoiste IgE

• Jak weryfikować reakcje krzyżowe? Znaczenie antygenu CCD

• Jak wykluczyć wpływ przeciwciał anty-CCD na wynik? Absorpcja przeciwciał 



Absorpcja przeciwciał anty-CCD

Absorpcja przeciwciał anty-CCD

• aby wykluczyć wpływ przeciwciał anty-CCD na wynik testu, 

można skorzystać z dodatkowego odczynnika 

– tzw. anty-CCD Absorbentu 

• zadaniem absorbentu jest związanie przeciwciał anty-CCD 

z surowicy pacjenta, dlatego nie zareagują one 

z resztami CCD alergenów na pasku testowym

• po absorpcji przeciwciała anty-CCD nie wpłynął na wynik testu 
Przeciwciała anty-CCD



Absorpcja przeciwciał anty-CCD

Po absorpcji przeciwciał anty-CCD możliwe są trzy sytuacje:

1. Przeciwciała anty-CCD wpłynęły częściowo na wynik – po absorpcji wynik jest nadal pozytywny, ale w niższej 

klasie



Absorpcja przeciwciał anty-CCD

Po absorpcji przeciwciał anty-CCD możliwe są trzy sytuacje:

2. Przeciwciała anty-CCD nie wpłynęły na wynik – po absorpcji uzyskano tę samą klasę przeciwciał co w 

pierwotnym wyniku



Absorpcja przeciwciał anty-CCD

Po absorpcji przeciwciał anty-CCD możliwe są trzy sytuacje:

3. Przeciwciała anty-CCD całkowicie wpłynęły na wynik – po absorpcji uzyskano wynik negatywny dla alergenu. 

Pierwotny wynik był wynikiem fałszywie pozytywnym 
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4 Wskazania do badań serologicznych



Dekalog wskazań do badań laboratoryjnych

• W przypadku niezgodności między wywiadem a testami skórnymi

• W przypadku przygotowywania pacjenta do immunoterapii swoistej (odczulania)

• U pacjentów obawiających się testów skórnych

• U pacjentów z rozległymi zmianami skórnymi

• U niemowląt, małych dzieci i starszych pacjentów z obniżoną reaktywnością skóry

Kiedy wykonać test na alergię z krwi? 



Dekalog wskazań do badań laboratoryjnych

• U pacjentów z nadreaktywnością skóry z różnych przyczyn

• U pacjentów wymagających stałego podawania leków antyhistaminowych

• U pacjentów, u których wystąpiła reakcja systemowa po testach skórnych

• U pacjentów, u których podejrzewa się alergię na jady owadów (osy, pszczoły itp.)

• U pacjentów, u których podejrzewa się alergię pokarmową IgE zależną

Kiedy wykonać test na alergię z krwi? 



Serologiczna diagnostyka alergii u dzieci

Najczęściej zadawane pytania

• W jakim wieku można zaczynać diagnostykę?

Specyficzne przeciwciała IgE tworzone są wewnątrzmacicznie, dlatego też mogą być wykrywane już po urodzeniu. 

Wiarygodne wyniki uzyskuje się jednak po 6 miesiącu życia dziecka.

• Jak długo ważne są wyniki badań?

Ok. 6-12 miesięcy, ponieważ w tym czasie dziecko uczulone na jeden alergen może uczulić się na kolejne alergeny,

dlatego wskazane jest ponowne badanie.

• Co oznacza pozytywny wynik testu (> klasa 0)?

W żadnym wypadku nie oznacza klinicznej alergii !!!

Znaczenie kliniczne ma tylko wówczas gdy współistnieją wyraźne i pasujące do wyniku objawy, bądź uzyskano

potwierdzenie testem prowokacyjnym.
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5 Jaki profil wybrać?



Jaki profil wybrać?

Alergeny wziewne

• W przypadku sezonowo występujących objawów związanych przede wszystkim z układem oddechowym 

oraz oczami (intensywny katar sienny, nieżyt nosa, kichanie, kaszel, duszności, świszczący oddech, 

zaczerwienie i łzawienie oczu czy zapalenie spojówek) można podejrzewać, że przyczyną alergii są alergeny 

wziewne występujące w pyłku kwitnących roślin. 

• Początek dolegliwości przypadający na koniec lutego może wskazywać na alergię na drzewa wczesnokwitnące: 

brzozę, olchę, leszczynę, natomiast zaostrzenie objawów w okresie od maja do lipca związane jest przede 

wszystkim z alergią na pyłek traw: tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto. Alergia na pyłek 

traw i drzew to jedna z najczęstszych przyczyn sezonowo występujących objawów alergii na pyłek roślin, czyli 

tzw. pyłkowicy.



Jaki profil wybrać?

Alergeny wziewne

• Objawy alergii na pyłek traw i drzew mają charakter sezonowy i są ściśle skorelowane z okresem pylenia – w 

przeciwieństwie do alergii na alergeny kurzu domowego oraz zarodniki grzybów, gdzie objawy występują 

przez cały rok. 

• Nasilenie objawów alergii na roztocze kurzu (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae)

występuje jesienią (wrzesień–październik), co jest związane z rozpoczęciem sezonu grzewczego i 

polepszeniem warunków bytowania roztoczy w mieszkaniach. Drugi szczyt obserwujemy na przełomie 

kwietnia i maja. Natomiast zaostrzenie alergii na grzyby, w tym pleśnie (Penicillium notatum, Cladosporium

herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata), przypada na lato i jesień. Jest to czas kiedy wzrasta 

stężenie zarodników w powietrzu.



Jaki profil wybrać?

Profil wziewny (20 alergenów + CCD)

• Idealnym badaniem w przypadku podejrzenia alergii wziewnej jest Panel inhalacyjny. W swoim składzie 

zawiera aż 20 alergenów będących przyczyną alergii wziewnych w naszej populacji. Obok wcześniej 

wymienionych znajdziemy w nim dodatkowo alergeny zwierząt domowych (kot, pies), gospodarskich (koń) oraz 

pyłek chwastów (ambrozja, babka lancetowata, bylica). 

• Profil wziewny (20 alergenów + CCD) jest dostępny w ofercie Synevo



Jaki profil wybrać?

Alergeny pokarmowe

• Całoroczne dolegliwości ze strony układu pokarmowego i skóry (wymioty, biegunki, ból brzucha, wzdęcia, 

zespół alergii jamy ustnej, pokrzywki, atopowe zapalenie skóry, wypryski skórne, świąd skóry, ale również napady 

astmy i obrzęk górnych dróg oddechowych) mogą wskazywać na alergię pokarmową. 

• Praktycznie każdy pokarm może być przyczyną alergii, jednak jak wykazały badania, za ok. 90% wszystkich 

przypadków alergii pokarmowych odpowiada zaledwie kilka alergenów nazywanych „wielką ósemką alergenów 

pokarmowych”. Wśród nich znajdziemy:

✓ mleko krowie,

✓ jajko kurze (żółtko i białko),

✓ orzechy (np. laskowy),

✓ orzeszki ziemne,

✓ pszenicę,

✓ soję,

✓ ryby (np. dorsz), skorupiaki i owoce morza (np. krab).



Jaki profil wybrać?

• Profilem, który posiada w swoim składzie najważniejsze alergeny pokarmowe, jest Profil pokarmowy. Wykrywa 

on swoiste IgE przeciwko 20 najważniejszym alergenom pokarmowym. 

• Obok alergenów związanych z tzw. „wielką ósemką” znajdziemy w nim dodatkowo: alergeny zbóż (mąka żytnia, 

ryż), warzywa i owoce (jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler), migdały oraz drożdże 

piekarskie.

• Profil pokarmowy (20 alergenów + CCD) jest dostępny w ofercie Synevo

Profil pokarmowy (20 alergenów +CCD)



Jaki profil wybrać?

Alergeny mieszane (wziewne i pokarmowe)

• Jeśli pacjent wykazuje mieszane objawy lub nie jest w stanie precyzyjnie określić, kiedy występują w takim 

przypadku idealnym wyborem jest Profil Pediatryczny nazywany również Profilem Mieszanym. 

• W skład testu wchodzi aż 27 alergenów



Jaki profil wybrać?

Profil pediatryczny (27 alergenów + CCD)

• 11 z nich to popularne alergeny wziewne: pyłek traw i drzew (mix tymotki łąkowej i żyta, brzoza, bylica), 

roztocze kurzu domowego (D. pteronyssinus, D. farinae), alergeny zwierzęce (kot, pies, koń), zarodniki grzybów 

pleśniwych (C. herbarum, A. fumigatus, A. alternata),

• 16 należy do alergenów pokarmowych: nabiał (jajko kurze – żółtko oraz białko; mleko – w tym najważniejsze 

komponenty mleka: alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, surowicza albumina wołowa), warzywa i 

owoce (marchew, ziemniak, jabłko), zboża (mąka pszenna, ryż), soja, dorsz, orzech laskowy oraz orzeszki 

ziemne

• Profil pediatryczny / mieszany (27 alergenów + CCD) jest dostępny w ofercie Synevo



Plan prezentacji

6 Elementy diagnostyki molekularnej

• Czym są komponenty alergenowe? 

• Cechy komponentów a alergie

• Diagnostyka alergii w oparciu o wybrane komponenty alergenowe

• Zalety diagnostyki alergii w oparciu o komponenty



Źródło alergenu Ekstrakt alergenu

Czym są komponenty alergenowe?

Komponenty alergenu

Bet v1 Bet v2 Bet v4 Bet v6

ekstrakt alergenowy

1 pasmo

komponenty alergenowe 4 pasma

Bet v1

Bet v2

Bet v4

Bet v6

Testy molekularne
Testy tradycyjne



Czym są komponenty alergenowe?

Jak powstają nazwy komponentów alergenowych

Brzoza

łac. Betula verrucosa

rBet v1
Trzy pierwsze litery nazwy rodzajowej

Pierwsza litera nazwy gatunkowej

Kolejny numer

komponentu

n = natywny, oczyszczony

r = rekombinowany



Plan prezentacji

6 Elementy diagnostyki molekularnej

• Czym są komponenty alergenowe? 

• Cechy komponentów a alergie

• Diagnostyka alergii w oparciu o wybrane komponenty alergenowe

• Zalety diagnostyki alergii w oparciu o komponenty



Cechy komponentów

Jak cechy komponentów wpływają na alergię?

Rodzina białek

• Wpływ na ciężkość występujących objawów

• Ocena ryzyka wystąpienia objawów



Cechy komponentów

Rodziny białek

Białka PR-10

PR-10 proteins

Białka zapasowe

Storage proteins

Białka transportujące lipidy

Lipid-Transfer Proteins

Profiliny

Profilins

Termostabilne

specyficzne dla alergenu

Wysokie ryzyko

Termolabilne

reagują krzyżowo

Niższe ryzyko

Ryzyko poważnych 

i systemowych reakcji (anafilaksji)
Białka wiążące wapń

Calcium-binding protein



Cechy komponentów

Jak cechy komponentów wpływają na alergię?

Komponenty główne

• >50% pacjentów z alergią reaguje z danym komponentem 

• wysoka zawartość w danym alergenie = wysoka zawartość w ekstrakcie używanym                  

do diagnostyki lub do odczulania 

• lepsza odpowiedź na odczulanie



Cechy komponentów

Jak cechy komponentów wpływają na alergię?

Komponenty słabe

• <50% pacjentów z alergią reaguje z danym komponentem 

• niska zawartość w danym alergenie = niska zawartość w ekstrakcie używanym                          

do diagnostyki lub do odczulania 

• gorsza odpowiedź na odczulanie



Cechy komponentów

Jak cechy komponentów wpływają na alergię?

Specyficzne i reagujące krzyżowo

• wskazówki do wprowadzenia diety eliminacyjnej lub odczulania 

• przeciwciała anty-CCD – bez objawów klinicznych



Cechy komponentów

Jak cechy komponentów wpływają na alergię?

Komponenty specyficzne

unikalne dla jednego lub blisko spokrewnionego źródła alergenu

Komponenty reagujące krzyżowo

podobne w budowie do wielu alergenów z różnych źródeł (tzw. panalergeny)



Cechy komponentów

Celowane leczenie, wskazówki dietetyczne,

ocena ryzyka wystąpienia objawów

rodzina białek komponenty główne i słabe

komponenty specyficzne i reagujące krzyżowo

Indywidualne, optymalne podejście do pacjenta



Plan prezentacji

6 Elementy diagnostyki molekularnej

• Czym są komponenty alergenowe? 

• Cechy komponentów a alergie

• Diagnostyka alergii w oparciu o wybrane komponenty alergenowe

• Zalety diagnostyki alergii w oparciu o komponenty



Mleko



Komponenty mleka krowiego

NIE TAK

Białko odporne na wysokie temperatury?

świeże świeże i gotowane

Ryzyko alergii na mleko:

alfa-laktoalbumina beta-laktoglobulina BSA laktoferyna kazeina



alfa-laktoalbumina beta-laktoglobulina BSA kazeina laktoferyna

Białka mleka krowiego:

Rozwój tolerancji na mleko:

Spadek poziomu 

przeciwciał

Spadek poziomu

przeciwciał

Spadek poziomu

przeciwciał

Spadek poziomu

przeciwciał
?

Dodatkowo:

ryzyko alergii na 

wołowinę
ryzyko przetrwałej alergii     

= wysoki poziom 

przeciwciał

ryzyko alergii na produkty 

zawierające kazeinę: 

czekolada, wędliny

Komponenty mleka krowiego



Jajko



Komponenty jaja kurzego

TAKNIE

Białko odporne na wysokie temperatury?

świeże i gotowaneświeże i nieznacznie podgrzane

Ryzyko alergii na jajko kurze:

lizozym owoalbumina konalbumina owomukoid



Białka jaja kurzego:

Dodatkowo:

ryzyko przetrwałej alergii     

= wysoki poziom 

przeciwciał

marker tolerancji na jajko 

kurze, spadek poziomu 

przeciwciał = rozwój 

tolerancji

owomukoid owoalbumina konalbumina lizozym

ryzyko alergii na niektóre 

szczepionki np. grypy, 

żółtej gorączki

ryzyko alergii na 

produkty zawierające 

lizozym (leki, produkty 

spożywcze z E1105 -

konserwant)

Komponenty jaja kurzego



Orzeszki ziemne



Komponenty orzeszków ziemnych

Białko odporne na wysokie temperatury?

Wysokie ryzyko ciężkich reakcji w tym anafilaksji

Rodzaj objawów:

Ara h1 Ara h2 Ara h3 Ara h5
Ara h8 

(Bet v1)
Ara h7 Ara h9Ara h6

TAK NIE

Ryzyko 

reakcji 

lokalnych 

np.OAS

Niskie 

ryzyko 

ciężkich 

reakcji



Rodziny białek

Białka PR-10

PR-10 proteins

Białka zapasowe

Storage proteins

Białka transportujące lipidy

Lipid-Transfer Proteins

Profiliny

Profilins

Termostabilne

specyficzne dla alergenu

Wysokie ryzyko

Termolabilne

reagują krzyżowo

Niższe ryzyko

Ryzyko poważnych 

i systemowych reakcji (anafilaksji)
Białka wiążące wapń

Calcium-binding protein

Ara h1, h2, h3, h6, h7

Ara h9

Ara h8 (Bet v1)

Ara h5



Reaktywność krzyżowa Bet v1 (Ara h8)

Reaktywność krzyżowa alergenów

Allergo Journal 2010;19:251-63



Pyłek traw i drzew



Komponenty pyłku brzozy

główny słaby

Alergen główny czy słaby?

Bet v1 Bet v2 Bet v4 Bet v6



Schmid-Grendelmeier, Hautarzt 2010, 61:946-953

Komponenty pyłku brzozy



główny słaby

Alergen główny czy słaby?

Phl p1 Phl p5 Phl p7 Phl p12

Komponenty pyłku tymotki



Schmid-Grendelmeier, Hautarzt 2010, 61:946-953

Komponenty pyłku tymotki



Jady owadów



Komponenty jadów owadów błonkoskrzydłych 

główny główny

Alergen główny czy słaby?

Pszczoła: rApi m1, rApi m2, rApi m10 Osa: rVes v1, rVes v5

Wskazanie do odczulania na jad pszczoły i/lub osy



Różnicowanie

Ocena specyficznych IgE: i1 (pszczoła) i i3 (osa)

i1 +

i3 -

Alergia na 

jad pszczoły

Alergia na jad 

pszczoły i osy

i1 -

i3 +

Alergia na 

jad osy

Ocena specyficznych komponentów

pszczoła – Api m1, Api m2, Api m10

osa – Ves v1, Ves v5  

Api m1 / m2 / m10 +

Ves v1 /v5 -

Api m1 / m2 / m10 -

Ves v1 /v5 +
Api m1 / m2 / m10 +

Ves v1 /v5 +

i1 +

i3 +

?

Komponenty jadów owadów błonkoskrzydłych



Plan prezentacji

6 Elementy diagnostyki molekularnej

• Czym są komponenty alergenowe? 

• Cechy komponentów a alergie

• Diagnostyka alergii w oparciu o wybrane komponenty alergenowe

• Zalety diagnostyki alergii w oparciu o komponenty



Podsumowanie

Zalety profili diagnostyki molekularnej

• standaryzacja i lepsza powtarzalność wyników

• indywidualne profile uczuleniowe

• identyfikacja komponentów głównych i związanych z reakcjami krzyżowymi

• wskazówki do diety eliminacyjnej 

• pomocne przed planowanym odczulaniem 

• ocena ryzyka wystąpienia ciężkich objawów klinicznych

• ocena rozwinięcia tolerancji 



Dziękuję za uwagę


