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Cel Przewodnika

Wprowadzenie

Konsensus  dotyczący  diagnostyki opartej o alergologię molekularną został przygotowany 
przez WAO (World Allergy Organization), ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on 
Asthma) oraz GA2LEN (Global Allergy and Asthma European Network) ) Task Force. 
Głównym celem tego Przewodnika jest  przygotowanie krótkiego streszczenia 
podsumowującego Konsensus, który byłby łatwo dostępny dla lekarzy na całym świecie.

Diagnostyka Molekularna Alergii (MA) jest metodą mającą na celu ustalenie profilu 
uczuleniowego pacjenta na poziomie molekularnym, wykorzystującą oczyszczone 
naturalnie bądź rekombinowane molekuły (komponenty alergenowe) zamiast ekstraktów 
alergenowych. Diagnostyka Molekularna  Alergii (MA) wraz z aktualnie dostępnymi 
komercyjnie ponad 130 molekułami alergenowymi, weszła na stałe do rutynowego 
postępowania przy wykonywaniu oznaczeń „in vitro” specyficznych IgE  (sIgE).  

• Diagnostyka MA staje się coraz częściej rutynowym postępowaniem i obecnie,
ponad 130  molekuł alergenowych jest komercyjnie dostępnych do wykonywania   
oznaczeń „in vitro” specyficznych IgE (sIgE).

• Diagnostyka MA może początkowo wydawać się skomplikowana; jednak, wraz z
nabyciem doświadczenia, uzyskany wynik staje się  generalnie zrozumiały i  dostarcza 
istotne informacje  alergologowi. Stwierdzenie to odnosi się w szczególności do alergii 
pokarmowej oraz  doboru odpowiedniej immunoterapii.

• Niemniej jednak,  wszystkie testy sIgE , w tym i te uzyskane na bazie diagnostyki
MA,  powinny być interpretowane w oparciu o  kliniczną historię choroby pacjenta, 
ponieważ uczulenie alergenowe nie zawsze przekłada się na obraz kliniczny.

• Lekarze klinicyści oraz  immunolodzy dokładnie przeszkoleni w dziedzinie
alergologii muszą być na bieżąco z nowo pojawiającymi się faktami, uzyskanymi w wyniku 
stosowania diagnostyki MA.  

Diagnostyka MA pozwala na większą dokładność w diagnozie alergii i rokowaniu pacjenta 
oraz odgrywa istotną rolę w trzech kluczowych aspektach diagnostyki alergii:

1. Rozróżnia faktyczne uczulenie od symptomów wywołanych reakcją krzyżową u
pacjentów multi-uczuleniowych, dzięki czemu poprawia rozpoznanie faktycznie 
uczulających alergenów 
2. Przewiduje, w wybranych przypadkach, ryzyko wystąpienia ciężkich,
ogólnoustrojowych reakcji bądź łagodnych reakcji miejscowych w alergii pokarmowej, 
zmniejszając niepotrzebny niepokój o pacjenta 
3. Kwalifikuje pacjentów oraz  identyfikuje faktycznie uczulające alergeny w celu
wprowadzenia odpowiedniej immunoterapii swoistej SIT
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Wzrost Dokładności oraz Wyjaśnienie Rakcji 
Krzyżowych
• Jedną z najważniejszych zalet diagnostyki MA jest jej zdolność do odróżniania
faktycznego uczulenia od uczulenia wywołanego reakcją krzyżową
• Informacja ta pomaga ustalić lekarzowi czy jedno, kilka blisko spokrewnionych
bądź szereg bardzo różnych źródeł alergenu powinno być  branych pod uwagę.

Ocena Ryzyka oraz Typu Reakcji

Źródło Wysokie ryzyko Niskie ryzyko

Orzeszek ziemny Ara h 1, 2, 3, 9 Ara h 8, profilina, CCD
Orzeszek laskowy Cor a 8, 9, 14 Profilina, CCD
Orzech włoski Jug r 1, 2, 3 Profilina, CCD
Soja Gly m 5, 6, (4) Profilina, CCD
Owoce Rosacea Pru p 3, Mal d 3 Pru p 1, Mal d 1, profilina, CCD
Pszenica Tri a 14, Tri a 19 Profilina, CCD

Immunoterapia Swoista
Diagnostyka molekularna alergii MA stanowi użyteczne narzędzie rozróżniające 
faktyczne uczulenie od reakcji krzyżowych u pacjentów multi-uczuleniowych, kiedy 
tradycyjne testy diagnostyczne oraz kliniczna historia choroby pacjenta nie są 
wystarczające do identyfikacji właściwego alergenu (ów), - kwalifikując pacjenta do 
swoistej immunoterapii (SIT).

Biorąc pod uwagę, że immunoterapia swoista jest drogim leczeniem stosowanym przez 
długi okres czasu (3 do 5 lat), prawidłowa diagnoza, właściwy dobór kandydatów do 
odczulania oraz identyfikacja pierwotnie uczulającego alergenu(ów) są ważne dla 
optymalnego i ekonomicznego postępowania z pacjentem. 

Diagnostyka Molekularna Alergii MA  stała się częścią rutynowego postępowania 
diagnostycznego ponieważ umożliwia poprawę oceny ryzyka, szczególnie w alergii 
pokarmowej. 
• Różne pokarmy zawierają specyficzne dla siebie molekuły alergenowe, które są
stabilne bądź niestabilne podczas podgrzewania i trawienia.  Stabilność molekuły oraz 
kliniczna historia choroby pacjenta pomagają lekarzowi określić ryzyko wystąpienia 
reakcji ogólnoustrojowych bądź reakcji miejscowych. Niestabilne alergeny są 
odpowiedzialne za reakcje miejscowe (typowe objawy w obrębie jamy ustnej) przy czym 
pokarmy po ugotowaniu są tolerowane, podczas gdy alergeny stabilne wydają się być 
odpowiedzialne za występowanie zarówno reakcji miejscowych jak i ogólnoustrojowych. 
• Diagnostyka molekularna alergii MA może zmniejszyć potrzebę wykonywania
testów prowokacyjnych oraz poprawia zalecenia odnośnie eliminacji alergenu w diecie.
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Powszechne Rodziny Białek Reagujących Krzyżowo 
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Oryginalne słowa kluczowe: CCD = Cross-reactive Carbohydrate Determinant;  LPT = 
Lipid Tranfer Protein;  OAS = Oral Allergy Syndrome;  PR-10 = Pathogenesis-related 
10 protein; 

Powszechne Rodziny Białek Reagujących Krzyżowo 
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Obecnie dostępne są 2 platformy do diagnostyki molekularnej alergii MA:  1-sza z nich 
bazuje na oznaczeniach pojedynczych komponentów, 2-ga na  jednoczesnym 
oznaczeniu wielu komponentów alergenowych.  The Immuno-Solid phase Allergen 
Chip (ISAC), wykorzystuje technologię biochipu do pomiaru specyficznych 
przeciwciał IgE przeciwko ponad stu komponentom alergenowym  w  pojedynczym 
teście.  

Obszar diagnostyki molekularnej MA nieustannie rozwija się.  Jej przyszłość wymaga 
skoncentrowania się na opracowaniach populacyjnych w dużej skali, obejmujących 
praktyczne zastosowania, wyjaśnienia oraz uzupełnienie składu testu o nowe molekuły 
alergenowe. Istotna jest także pomoc w zakresie właściwej interpretacji wyniku testu. 
W dobie szybko rozwijającej się diagnostyki molekularnej MA istnieje pilna potrzeba 
ze strony lekarzy alergologów bycia na bieżąco z napływającymi najnowszymi danymi 
na ten temat.

 Technologia Mikromacierzy
· Molekularna platforma multiplex pomaga uzyskać lekarzowi przegląd  profilu

uczuleniowego pacjenta,  wykorzystując do tego celu niewielką ilość surowicy.
Umożliwia także indentyfikację nieprzewidzianych reakcji krzyżowych, względnie
alergenów potencjalnie wysokiego ryzyka.

· Obecnie na rynku dostępna jest jedna platforma multiplex (The Immuno Solid phase
Allergen Chip ISAC). Wyniki  testu ISAC  pokrywają się  z wynikami oznaczeń
testów  dla pojedynczych komponentów, jakkolwiek, przy niskich stężeniach sIgE,
metoda ImmunoCAP wykazuje wyższą czułość niż ISAC .  Fakt ten powinien być
brany pod uwagę  w trakcie interpretacji wyniku ISAC, mając zawsze na względzie
kliniczną historię choroby pacjenta.

· Multi-uczuleniowi pacjenci, zarówno dorośli jak i dzieci,  u których  istnieje
podejrzenie reakcji krzyżowych na szereg alergenów,  są najbardziej właściwymi
kandydatami do wykonania testu ISAC.  W szczególności dotyczy to pacjentów, u
których występują objawy alergii zarówno pokarmowej jak i wziewnej.

Pacjenci  Najbardziej  Korzystający z Wyników 
Molekularnej Diagnostyki  Alergologicznej

· Molekularna diagnostyka alergii (MA) jest najbardziej użyteczna w celu właściwej
kwalifikacji pacjenta do immunoterapii swoistej (SIT), określenia reakcji krzyżowych
oraz  oceny stopnia niebezpieczeństwa reakcji związanych  z różnymi alergenami.

· Pacjenci multi-uczuleniowi mający niejasne objawy i/lub profil uczulenia bądź nie
reagujący właściwie na leczenie, mogą być rutynowo diagnozowani z zastosowaniem
alergologii molekularnej o ile metoda  ta jest dostępna.

· Pacjenci mono-uczuleniowi mający jasną historię choroby oraz typowe symptomy
mogą nie odnieść korzyści z zastosowania diagnostyki MA w porównaniu do
tradycyjnych testów diagnostycznych.
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Niespełnione oczekiwania
· Diagnostyka Molekularna Alergii (MA) zwiększa kliniczną użyteczność oznaczeń

specyficznych IgE  (sIgE)  wykonywanych w ramach rutynowej diagnostyki; niemniej
jednak ilość niespełnionych oczekiwań tej metody musi jeszcze być stale badana i
monitorowana.

Podsumowanie i wnioski
· Międzynarodowe zalecenia rekomendują dokładną analizę klinicznej historii choroby 

pacjenta jako pierwszy etap postępowania diagnostycznego oraz wykonanie testów IgE  
w oparciu o ekstrakty alergenowe (testy sIgE  „in vitro” lub testy skórne) jako drugi etap 
badania diagnostycznego.

· Diagnostyka molekularna alergii (MA)  jest traktowana jako trzeci etap postępowania
diagnostycznego z  pacjentem, u którego wyniki uzyskane w ramach pierwszego i
drugiego etapu były niewystarczające. Dla doświadczonego lekarza alergologa
diagnostyka MA może być włączona do drugiego etapu postępowania diagnostycznego.

· Diagnostyka MA jest nową i kompleksową procedurą, która w niedalekiej przyszłości
będzie stanowić standardowe narzędzie diagnostyczne w pracy alergologa. Potrzebne są
programy edukacyjne dla alergologów na temat diagnostyki molekularnej alergii MA.
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UNMET NEEDS 

 Molecular-based allergy (MA) diagnostics enhances the clinical utility of specific IgE
(sIgE) antibody-based allergy diagnostics nevertheless; a number of unmet needs have 
yet to be addressed. 

SUMMARY AND CONCLUSIONS 
 International guidelines recommend a thorough clinical case history as a first-line 

approach and allergen extract-based IgE tests (in vitro specific IgE or skin prick test) as a 
second-line investigation.

 Molecular-based allergy (MA) diagnostics is considered a third-line approach to be used 
for patients in whom first- and second-line investigations were inconclusive. For 
experienced users MA may be included in second-line testing. 

 MA diagnosis is a new and complex procedure that, in the near future, will represent a 
standard tool in the allergist’s armamentarium.  Educational programs on MA diagnostics 
for allergists are needed.  
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