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Wstęp
Choroby alergiczne nie uznają granic. Co dekadę liczba osób z rozpoznanymi objawami alergii podwaja 
się. Niepodważalnie, alergie stały się pandemią naszych czasów. W Europie na choroby alergiczne choruje 
obecnie co trzecia osoba. Alergie zbierają swoje żniwo szczególnie w grupie dzieci i osób młodych - szacuje 
się, że w Polsce co drugie dziecko cierpi na jakąś formę alergii. Przewiduje się, że w następnym dziesięcioleciu 
liczba alergików wzrośnie z obecnych 150 milionów osób do ponad 250 milionów chorych (dane 2013).

Dane do 2011
EFA Book on Respiratory Allergies Raise Awareness, Relieve the Burden Ed. by Erkka Valovirta, Bruksela, 2012.

Wczesne wdrożenie leczenia w alergii jest podstawą sukcesu terapeutycznego. Wciąż trwają intensywne 
prace mające na celu doskonalenie laboratoryjnych testów diagnostycznych. Wydaje nam się jednak, że 
rozwój laboratoryjnych technik diagnostycznych jest mocno niedoceniany przez lekarzy alergologów.  
W naszym opracowaniu zwracamy uwagę na kilka istotnych aspektów dotyczących laboratoryjnych metod 
diagnostycznych. Przede wszystkim jednak pragniemy zainteresować Państwa diagnostyką alergologiczną na 
poziomie molekularnym (CRD).

Diagnostyka alergii in vitro oparta na oznaczeniach alergenowo-specyficznej IgE długo walczyła o należną  
pozycję w ustalaniu przyczyny schorzenia. 
Skokowa zmiana w pojmowaniu diagnostyki alergii nastąpiła w momencie narodzin i błyskawicznego rozwoju 
teoretycznych podstaw diagnostyki molekularnej alergii, CRD (ang. component-resolved diagnostics). Prawie 
równocześnie rozpoczęła się ekspansja na rynku komercyjnych molekularnych testów diagnostycznych.
Poznanie komponentów molekularnych alergenów stanowiących rzeczywiste przyczyny uczulenia - ich 
właściwości i powiązań strukturalnych (homologów) pchnęło diagnostykę w kierunku głębszego rozumienia 
przyczyn alergii1,2,3,4. Nadało jej nowe walory profilaktyczne i prognostyczne. Wniknięcie w tę nową, szeroką, 
lecz ściśle opartą na faktach, dziedzinę diagnostyki alergii jest koniecznością. W piśmiennictwie polskim już od 
kilku lat ukazują się artykuły monograficzne na ten temat 1,2,3. 
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Strategie diagnostyczne chorób alergicznych
Niezwykle zróżnicowane objawy alergii powodują, że z koniecznością rozpoznawania chorób o takim 
patomechanizmie mierzyć się muszą lekarze różnych specjalności. 
Objawami dermatologicznymi alergii, niezależnie od charakteru alergenu, mogą być: wysypka, pokrzywka, 
wyprysk atopowy, obrzęk naczyń i suchość skóry. 
Objawami związanymi z układem oddechowym: astma, nieżyt nosa, obrzęk krtani, zapalenie uszu, 
nawracające zakażenia górnych dróg oddechowych.
Symptomami ze strony przewodu pokarmowego: bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, 
brak apetytu.
Obserwowane są niekiedy objawy neurologiczne lub dolegliwości psychiatryczne: bóle głowy, zaburzenia 
snu, nadmierna ruchliwość, rozdrażnienie, stany depresyjne i zaburzenia psychiczne. 
Zgodnie ze strategią diagnostyczną sugerowaną przez Instytut Norm Klinicznych i Laboratoryjnych, CLSI, ang. 
Clinical and Laboratory Standard Institute (za: Hamilton, R.H,: Johns Hopkins University School of Medicine, 
Baltimore, US. Proc. SHD Int. Allg. Conf., 2008), pełny diagnostyczny algorytm chorób alergicznych zależnych 
od IgE obejmuje: badanie fizykalne, testy diagnostyczne i rozstrzygające testy ekspozycyjne (prowokacje). 
Podział taki znajduje się również w rekomendacjach polskich. Realizacja pełnego algorytmu możliwa jest 
w warunkach lecznictwa specjalistycznego lub zamkniętego. Nadanie przez CLSI laboratoryjnym testom 
diagnostycznym in vitro rangi równorzędnej z testami ambulatoryjnymi, dopuszcza diagnostykę opartą 
wyłącznie na badaniach in vitro, dostępną dla lekarzy pozbawionych zaplecza ambulatoryjnego. Bardziej 
zachowawczy pogląd, dotyczący głównie uczulenia na alergeny wziewne, przyznaje, że oba testy jako 
komplementarne powinny być wykonywane łącznie, gdyż pomiary sIgE chociaż mniej czułe wykazują jednak 
większą specyficzność5. Akceptacja rangi testów in vitro w diagnostyce alergii stanowi istotne wskazanie dla 
lekarzy innych specjalności, stających przed koniecznością ustalania alergicznej etiologii schorzeń swoich 
pacjentów przed ewentualnym kierowaniem do specjalisty alergologa5.

Bez względu na rodzaj dostępnych testów i strategię diagnostyczną zasadą jest, by podstawę postępowania 
diagnostycznego chorób alergicznych stanowiło badanie podmiotowe i historia choroby, CLSI formuje to 
lakonicznie: Clinical history drives the diagnosis.

W ambulatoryjnej diagnostyce alergologicznej ostateczne potwierdzenie rozpoznania stanowił wynik testów 
ekspozycyjnych (prowokacji), polegających na kontrolowanym podawaniu (w określonej dawce i czasie): 
doustnie, donosowo lub wziewnie badanego alergenu w celu wywołania zgłaszanych objawów uczulenia. 
W badaniach klinicznych wykazano, że molekularna diagnostyka alergii, oparta na oznaczeniach in vitro sIgE 
dla immunodominujących składników molekularnych alergenów, dzięki ponad 90% wartości predykcyjnej, 
pozwala na ograniczenie, a nawet eliminację testów ekspozycyjnych, pozostawiając procedurę diagnostyczną 
w rękach lekarza dysponującego wyłącznie testami laboratoryjnymi. 
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W testach skórnych nieswoiste podrażnienia obserwowane są w 50-60% badanych. 
Czy to oznacza koniec supremacji testów skórnych?! (wg Scientific American 2015, artykuł redakcyjny)

Pomiar stężenia alergenowo-specyficznej IgE w surowicy krwi
Pomiar stężenia alergenowo-specyficznych przeciwciał IgE (sIgE) we krwi obwodowej jest dostępną, prostą  
i bezpieczną dla pacjenta, laboratoryjną metodą diagnostyki chorób alergicznych. Pomimo nieustającego   
wzrostu specyficzności i eliminacji reakcji krzyżowych, wciąż jeszcze metoda ta traktowana jest przez 
lekarzy jedynie jako uzupełnienie testów skórnych. 
Jako badanie z wyboru pomiar sIgE zlecany jest u małych dzieci, osób w trakcie leczenia lekami 
przeciwhistaminowymi lub steroidowymi, a także w przypadku obaw przed reakcją anafilaktyczną jako 
powikłaniem testu skórnego. Niekiedy bywa zlecany w przypadku niezgodności testów skórnych 
z klinicznym obrazem badanego.
Ugruntowany pogląd o wyższości testów skórnych w stosunku do pomiarów in vitro zmienia się bardzo 
powoli. Częściowo wynika to z tradycji, gdyż testy skórne były pierwszym efektywnym narzędziem 
diagnostycznym alergii. Częściowo z powolnego rozpowszechniania w środowisku medycznym informacji 
o możliwościach diagnostycznych nowych testów. Nie bez znaczenia są również ograniczenia ekonomiczne 
(za testy płaci pacjent). 
Istotne wydaje się również przekonanie, że tkankowa reakcja skórna na alergen diagnostyczny, mimo, 
że miejscowa, to ze względu na złożony mechanizm i zależność od: reaktywności receptorowej IgE, 
nasilenia degranulacji mastocytów i aktywności uwalnianych mediatorów (histaminy, leukotrienów  
i prostaglandyn) jest lepszym wskaźnikiem narządowej reakcji alergicznej niż stężenie sIgE w krążeniu.

Zestawienie wad i zalet pomiarów sIgE we krwi obwodowej i testów skórnych (SPT) w diagnostyce 
alergii
Zestawienie właściwości obu testów - skórnego i in vitro, wskazuje na konieczność weryfikacji przekonania 
o bezwarunkowej wyższości testów skórnych nad pomiarami sIgE in vitro. W porównaniu uwzględniono: 
zagrożenia i uciążliwości dla badanego, zależność wyniku od cech osobniczych i przyjmowanych leków, 
standaryzację metod, parametry analityczne i moc diagnostyczną oraz przydatność dla typu diagnozowanej 
alergii.
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Cechy Pomiar stężenia sIgE in vitro Test skórny (Punktowy)
Uciążliwość badania 
dla  pacjenta 

Dyskomfort związany z pobieraniem 
krwi

Ryzyko: reakcji anafilaktycznej i nasilonej reakcji 
miejscowej; długi czas wykonywania testu

Warunki wykonania 
badania

Niezależność od reaktywności skóry 
lub defektów skórnych 

Zależność od reaktywności skóry: wieku, po-
drażnienia, dermografizmu: nieswoiste podraż-
nienie skóry u 50-60% 

Zależność od leków Niezależność od przyjmowanych 
leków antyhistaminowych

Konieczność odstawienia badanych leków dla 
uniknięcia zaniżania wyników, przykładowo: an-
tyhistaminowych na 7 – 14 dni przed badaniem 
(średnio 10);  glikokortykosteroidów zewnętrz-
nie w miejscu testu: na 2–3 tygodnie

Poziom standaryzacii • Standaryzacja testów pochodzą-
cych od różnych producentów

• Powtarzalność: współczynnik 
zmienności w serii oznaczeń 
CV=+/- 5%

Niepowtarzalność wynikająca z:
• techniki nakłucia
• odległości pomiędzy nakłuciami (zlewanie 

się bąbli)
• stężenia alergenu diagnostycznego
• objętości nałożonej kropli alergenu
• reaktywności skóry (słabej lub dermogra-

fizmu)
Kryteria 
powtrzalności

• Pomiar o stałej precyzji, dokład-
ności, czułości

• Granica wykrywalności: 0,1 kU/l
• Wzorce IgE, standaryzacja jed-

nostek wg. WHO

Zmienne kryteria pomiaru reakcji
• średnica bąbla alergenu ≥ średnica bąbla 

histaminy 
• średnica bąbla ≥ 3 mm
• średnica bąbla zależne od metodyki  

Moc diagnostyczna Pole pod krzywą AUC > 0,75 Pole pod krzywą AUC < 0,75
Forma alergenów 
diagnostycznych

• Ekstrakty alergenowe
• Zdefiniowane składniki moleku-

larne definiowanie reaktywności 
krzyżowej, dobór swoistej 
immunoterapii (SIT)

• Ekstrakty alergenowe 

Liczba alergenów 
testowanych równo-
cześnie 

Praktycznie nieograniczona liczba 
sIgE bezpiecznie oznaczanych rów-
nocześnie 

Ograniczona liczba oznaczanych równocze-
śnie alergenów (dostępna powierzchnia skóry, 
możliwość reakcji uogólnionej)

Istotne różnice Alergia na lateks: Czułość dia-
gnostyczna 75-85% (r Hev b 5)

Alergia na jady owadów: bez-
pieczne, alergeny molekularne

Alergia pokarmowa - powszech-
ne użycie, zalecane zwłaszcza dzie-
ciom; bardzo dobra standaryzacja; 
antygeny molekularne

Alergia oddechowa: czułość: 87-
94%; specyficzność 70%-100% 

 Alergia na lateks: dostępne jedynie testy 
płatkowe

Alergia na jady owadów: możliwość  
anafilaksji nawet po kilku dniach

Alergia pokarmowa - powszechne użycie, 
zalecane dorosłym

Alergia oddechowa: czułość: 94-97%  
specyficzność: 81-92%
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Korzyści diagnostyczne z oznaczeń sIgE in vitro.
Precyzja pomiarów sIgE pozwala na ustalanie zależności pomiędzy stężeniem sIgE i prawdopodobieństwem 
wystąpienia objawów klinicznych na określony alergen oraz ich nasileniem. Zależność taka znajduje odbicie  
w komentarzach, jakimi producenci testów opatrują wyniki pomiarów sIgE.

Na ogół prawdopodobieństwo manifestacji klinicznej alergii i nasilenie objawów odnoszone jest do 
półilościowej skali RAST, obejmującej klasę 0 (brak oznaczalnej sIgE) i 6 klas dodatnich o określonych zakresach 
stężeń. Coraz częściej stosowane są też skale o innej ilości klas, najczęściej pięciu, w których klasa 0 oznacza 
wynik ujemny, a pozostałe cztery klasy traktuje się jako wyniki dodatnie. 

Wyniki pomiarów sIgE zaszeregowywane są do klas i raportowane ilościowo w jednostkach międzynarodowych 
sIgE, oznaczanych jako U (ang. unit): w U/ ml lub ich wielokrotności: kU/l. 

Jednostki IgE standaryzowane są wg wzorców ustanowionych przez organizacje światowe, np. WHO  
i wyrażane jako określone stężenia IgE w jednostkach masy (ng). 

Zależność objawów uczulenia od stężenia sIgE wyrazić można za pomocą krzywych logistycznych 
przedstawiających wzrost prawdopodobieństwa objawów klinicznych wraz ze wzrostem stężeń sIgE. 
Istotność różnic pomiędzy krzywymi logistycznymi określana jest za pomocą ilorazu szans - OR (ang. odds 
ratio), który ocenia, czy stwierdzane różnice są przypadkowe, czy wskazują na istotny trend. Przyjmuje się, że 
różnice nie istnieją, gdy OR oscyluje wokół 1, są nieistotne poniżej 2, a przekonujące, gdy OR przekracza 5. 

Retrospektywnie analiza krzywych logistycznych uzyskiwanych przy zastosowaniu pełnych ekstraktów 
alergenowych wykazywała niespodziewanie duże różnice dla alergenów, które teoretycznie powinny 
posiadać podobny potencjał uczulający. Przykładowo, z krzywych logistycznych dla alergii na roztocze 
kurzu domowego: D. pteronyssinus - D1(d01) i D. farinae - D2(d02), odczytać można, że w przypadku 
D2 80% prawdopodobieństwo objawów klinicznych alergii spowodowane jest stężeniem IgE anty-D2 
wynoszącym 7,6 kU/l, podczas, gdy dla D1 prawdopodobieństwo objawów występuje dopiero  
w stężeniu IgE anty-D1 wynoszącym 46 kU/ml. OR przypisane różnicy wielkości punktów odcięcia 
przekracza znacznie 10. Wielkość stężenia dla D2 plasuje się w III klasie skali RAST (o zakresie 3,5-17,5 
kU/l), podczas gdy dla D1 w IV klasie (o zakresie 17,5 - < 50 kU/l). Przedstawione dane pochodzą  
z raportu technicznego firmy DPC (obecnie właścicielem protokołów testów jest firma Siemens)  
i mają charakter orientacyjny. 

Powyższa analiza wskazuje więc na konieczność indywidualnej oceny ryzyka objawowej alergii na różne alergeny 
w przypadku pomiarów stężenia sIgE wykonywanych w oparciu o ekstrakty alergenów diagnostycznych.

Wnioski wypływające z analizy krzywych logistycznych są zgodne z szerzej znanymi wyliczeniami wartości 
predykcyjnej stężenia sIgE dla objawowej alergii, opartymi na obliczaniu wielkości pola pod krzywą 
AUC (ang. Area Under the Curve) i na analizie krzywej ROC (ang. Receiver Operating Characteristic), 
oceniającej zdolność testu do identyfikacji patologii. Analizy tego typu pozwalają na wyznaczenia stężenia sIgE 
generującego z bardzo wysokim prawdopodobieństwem objawy uczulenia na dany alergen.

Konstatacja niespodziewanych różnic krzywych logistycznych dla teoretycznie „bliskich” alergenów 
była jedną z przyczyn ukierunkowujących diagnostykę alergii na poziom definiowanych alergenów 
cząsteczkowych (molekularnych), co doprowadziło do rozwoju molekularnej diagnostyki alergii, CRD 
(ang. component resolved diagnostics).
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Krzywa logistyczna. Prawdopodobieństwo objawowej alergii w zależności od stężenia IgE specyficznej dla ekstraktu alergenu 
diagnostycznego. Oznaczenia w systemie 3gAllergy® Siemens. Ekstrakty alergenów diagnostycznych w postaci rozpuszczalnej; 
wyniki raportowane w zakresie od 0,10 do 100 kU/l. 
D1: roztocze kurzu domowego D. pteronyssinus; D2: roztocze kurzu domowego D. farinae; E1: sierść kota; G3: pyłek, 
kupkówka pospolita; G6: pyłek, tymotka łąkowa; T3: pyłek, brzoza; W6: pyłek, bylica; I: jad, pszczoła miodna; I3: jad, osa 
pospolita. 

Oś Y: prawdopodobieństwo (skala liniowa); oś X: stężenie sIgE, kU/l (skala logarytmiczna)

Molekularna diagnostyka alergii - CRD 
Nowe możliwości w diagnostyce alergii opartej na pomiarach sIgE in vitro otworzyła diagnostyka molekularna, 
CRD (ang. component resolved diagnostics), definiująca alergeny na poziomie cząsteczek o określonej 
funkcji biochemicznej, stanowiących immunogenne składniki (komponenty) alergenów w poprzednim, 
szerszym ujęciu. 
Funkcjonalnie, komponentami molekularnymi są fragmenty antygenów zawierające epitopy dla różnych 
klonów przeciwciał IgE. Alergen w formie naturalnej (natywny) - np. gotowane mleko krowie, stymuluje 
powstanie IgE specyficznej dla alergenu, będącej właściwie koktajlem kilku IgE rozpoznających poszczególne 
składniki molekularne alergenu.
Podobieństwo, lub niekiedy identyczność strukturalna epitopów alergenów białkowych, pochodzących 
nawet z bardzo odległych biologicznie źródeł, leży u podstaw reaktywności sIgE z alergenami innymi niż 
„macierzyste” (reaktywność krzyżowa). 
In vivo, reaktywność krzyżowa sIgE odpowiada za występowanie uczulenia równocześnie na różne alergeny, 
mimo kontaktu z jednym, wtedy gdy posiadają jeden lub więcej wspólnych epitopów. In vitro reaktywność 
krzyżowa utrudnia różnicowanie współwystępującej alergii na różne alergeny.
Wprowadzenie alergenów molekularnych pozwala na niuansowanie diagnostyki poprzez: 
• wskazanie komponent alergenów rzeczywiście odpowiedzialnych za objawiające się uczulenie 
• wskazanie komponent alergenów generujących sIgE, pozostającą jednakże bez wpływu na objawy 

uczulenia (np. CCD)
• wskazanie komponent alergenów reagujących krzyżowo 
• prognozowanie, w oparciu o właściwości komponent molekularnych, charakteru reakcji alergicznej 

(miejscowa/uogólniona) i jej nasilenia w zależności od obróbki termicznej alergenu i procesów trawienia. 
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Epitopy alergenów molekularnych
Epitop alergenu jest fragmentem wchodzącym w bezpośrednią interakcję z paratopem, czyli miejscem  
wiążącym swoistego przeciwciała. Połączenie IgE z epitopem jest sygnałem pobudzającym układ 
opornościowy. Epitop alergenu wywołujący najsilniejszą odpowiedź odpornościową nazywa się determinantą 
immunodominującą. Alergen może być definiowany na różnym poziomie złożoności. Stosowanie 
alergenowych preparatów diagnostycznych opartych na coraz mniejszych i lepiej określonych fragmentach 
antygenu, posiada implikacje diagnostyczne, prognostyczne i profilaktyczne, wynikające ze znajomości 
właściwości biochemicznych i fizycznych komponent molekularnych. 
Przykładowo, w diagnostyce alergii na jajko kurze: Początkowo stosowane były ekstrakty całego jajka: F74; 
białka: F1 oraz żółtka: F75. Obecnie diagnostyka alergii na jajko kurze uwzględnia molekularne składniki 
jajka: owomukoid Gal d 1; owoalbuminę Gal d 2 i konalbuminę Gal d 3, a żółtka: Gal d 5 - alfa liwetynę i 
ciepłostabilną Gal d 6. W konsekwencji, na przykład, zdefiniowanie ciepłochwiejnej liwetyny (Gal d 5) jako 
cząsteczki uczulającej na jajko kurze, dostarcza informacji o możliwości eliminacji potencjału alergennego jajka 
przez gotowanie lub pieczenie, równocześnie wskazując na możliwość rozwinięcia u pacjenta alergii na ptasie 
pierze, powodowanej przez liwetynę obecną w ptasich piórach (zespół drób-jajko kurze). Ten przykład 
ilustruje szczegółowość jaką można osiągnąć w poszukiwaniu elementu odpowiedzialnego za wywołanie 
reakcji alergicznej.
Na poziomie molekularnym antygenem białkowym jest cząsteczka o określonej funkcji i strukturze 
biochemicznej, której epitopami są liniowe sekwencje aminokwasów w łańcuchu peptydowym lub 
aminokwasy z sąsiednich łańcuchów, w określony sposób rozmieszczonych przestrzennie. Świadomość 
istnienia powtarzalności epitopów w materiale o bardzo odległym niekiedy pochodzeniu (np. owocach i pyłku 
traw) pozwala na określenie możliwości generowania tzw. reaktywności krzyżowej na alergen, prowadzącej 
do ciągłego wzrostu uczulenia na dany alergen, mimo jego całkowitej eliminacji (z diety lub z otoczenia).
Znajomość charakteru i struktury epitopu pozwala na oszacowanie prawdopodobieństwa jego 
immunogenności i odporności na działanie czynników chemicznych i fizycznych mogących immunogenność 
modyfikować.
Wiadomo, że komponenty alergenów z dominującymi epitopami liniowymi (tzn. określoną sekwencją 
aminokwasów) wykazują termostabilność i odporność na działanie enzymów proteolitycznych, podczas 
gdy epitopy przestrzenne (odcinki różnych łańcuchów peptydowych), które łatwo ulegają denaturacji, są 
termolabilne i wrażliwe na proteolizę. W przypadku epitopów przestrzennych, pod wpływem denaturacji 
cieplnej lub proteolizy mogą tworzyć się nowe epitopy - neodeterminanty, rozpoznawane przez inne 
przeciwciała.

Zależność pomiędzy poziomem termostabilności i ryzykiem indukcji ostrych objawów alergii na przykładzie czterech rodzin 
białek stanowiących istotne roślinne panalergeny, identyfikowane w materiale różnego pochodzenia jako homologiczne 
alergeny molekularne. Profiliny (np. brzoza: Bet v 2; tymotka: Phl p 12); PR-10, białka systemu obronnego roślin (np. brzoza: 
Bet v 1; jabłko: Mal d 1); LTP, białka transportujące lipidy (np. brzoskwina: Pru p 3; jabłko: Mal d 3); białka spichrzowe (np. 
orzech ziemny: Ara h 1,2,3; soja: Gly m 5,6,8)
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Molekularne komponenty alergenowe odpowiedzialne za  
reaktywność krzyżową sIgE
Poza rodzinami białek stanowiących panalergeny roślinne, przedstawionymi na ilustracji powyżej za 
reaktywność krzyżową sIgE odpowiadają m. in. również: 
Polkalcyny - rodzina białek wiążących wapń, CBP (ang. calcium binding proteins), obecnych w dojrzałym 
pyłku roślin kwitnących (przykładowo: Bet v4 brzozy i Phl p7 tymotki)
Parwalbuminy - rodzina białek wiążących wapń, biorących udział w skurczach mięśni ryb (przykładowo:  
Gad 1 - termostabilny i odporny na procesy proteolityczne panalergen dorsza).
Tropomiozyny - białko mięśniowe tworzące - panalergen istotny w przypadku bezkręgowców,  
odpowiedzialny za reakcje krzyżowe miedzy skorupiakami (przykładowo: Pen a 1 krewetki), owadami 
i roztoczami (np. krewetką, karaluchem, roztoczami kurzu domowego). 
Lipokaliny - białka występujące w złuszczonym naskórku (łupieżu), ślinie i moczu zwierząt posiadających 
sierść (przykładowo: Can f 1 psa, Bos d 2 krowy)
Albuminy surowicy - albuminy występujące w surowicy, mięsie, wydzielinach i wydalinach zwierząt (Bos d 
6 w surowicy i mięsie wołowym, Fel d 2 na sierści kota) 
CCD (s) - Determinanty węglowodanowe (ang. Cross reactive carbohydrate determinants) glikozylowanych 
białek, marker krzyżowych reakcji sIgE z grupami węglowodanowymi glikoprotein roślinnych; obecne  
w jadach owadów błonkoskrzydłych i alergenach roztoczy; zakłócające wyniki pomiarów specyficznej IgE in 
vitro (np. bromelina ananasa Ana c 2).

Możliwości diagnostyki molekularnej
Różnorodność korzyści diagnostycznych płynących z diagnostyki molekularnej przedstawiona na wybranych 
przykładach. 

1.Rozpoznawanie i prognozowanie profilu fenotypowego alergii
1.1. Ciężkich reakcji anafilaktycznych (np.: w alergii na mleko identyfikacja IgE anty-Bos d8 (kazeina);  
w alergii na orzeszek ziemny: identyfikacja IgE anty-Ara h 1,2,3) 
1.2. Łagodnych reakcji miejscowych (np. w alergii na orzeszek ziemny: identyfikacja IgE anty-Ara h 8,9)
1.3. Nadwrażliwości w wyniku reakcji krzyżowych:

1.3.1. Zespołów alergii jamy ustnej, OAS: 
1.3.1.1. Pierwotne uczulenie na brzoskwinię, reakcja na orzeszki ziemne - homologi: Pru p 3 vs 
Ara h9
1.3.1.2. Pierwotne uczulenie na brzozę, reakcja na orzeszki ziemne homologi: Bet v1 vs Ara h8)
1.3.1.3. Pierwotne uczulenie na brzozę reakcja na jabłko: Bet v 2 vs Mal d 4,

1.3.2. Nadwrażliwości typu zespół drób-jajko kurze w wyniku reakcji krzyżowych - powodowanych 
przez Gal d5 (liwetynę) 

1.4. Różnicowania alergii współistniejącej (nieliczne przypadki) od nadwrażliwości krzyżowej (dominujący 
odsetek alergii) 

2. Poprawa parametrów diagnostycznych pomiarów sIgE: pozytywnej (PPV) i negatywnej (NPV) 
wartości predykcyjnej w diagnostyce molekularnej w porównaniu do diagnostyki opartej na ekstraktach 
alergenowych

2.1. Identyfikacja IgE anty-Bos d8 (kazeina) vs IgE anty-F2 (f02): PPV z 93% na 96%, NPV z 57% na 78%
2.2 .Identyfikacja IgE anty-Gal d1 (owomukoid) vs IgE dla białka jajka kurzego F74 (f74).

3. Zastępowanie lub ograniczenie ilości prowokacji przez identyfikację sIgE dla głównych alergenów 
molekularnych

3.1. Jajo kurze: identyfikacja IgE anty-Gal d 1(owomukoid) i IgE anty-Gal d 2 (owoalbumina); 
3.2. Mleko krowie: identyfikacja IgE anty-Bos d 8 (kazeina) 

4. Określanie wzrostu tolerancji alergenu z wiekiem:
4.1. Mleko krowie: wzrost tolerancji w przypadku obniżenia stężenia IgE anty-Bos d 4, Bosd 5, Bos d 8
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5. Wskazania dla profilaktyki w oparciu o znajomość wrażliwości alergizujących komponent 
molekularnych na obróbkę cieplną i działanie enzymów trawiennych

5.1. Mleko krowie: identyfikacja IgE anty-Bos d 8, kazeina (termostabilna) - uczulenie na mleko gotowane 
i przetwory mleka gotowanego, możliwe silne reakcje
5.2. Mleko krowie: identyfikacja IgE anty-Bos d 4, -Bos d 5, -Bos d 6, -Bos d 7 (termolabilne) - słabsze 
reakcje, redukcja reakcji po obróbce cieplnej mleka
5.3. Jajko kurze: brak IgE anty-Gal d 1 - tolerancja jajka gotowanego 
5.4. Orzeszki ziemne: identyfikacja IgE anty-Ara h 1,2,3 (termostabilne) silne reakcje; idenfyfikacja IgE  
anty-Ara h 1, 3 wzrost immunogenności w wyniku prażenia; identyfikacja IgE anty-Ara h 5, 8 (termolabilne) 
słabsze reakcje

Schemat diagnostyczny oparty na CRD, prowadzący do ustalenia mechanizmu alergii na jabłko  
z możliwością rozpoznania zespołu alergii jamy ustnej (OAS) i ogólniej, reaktywności krzyżowej  
z alergenami pyłku brzozy i owocami innych przedstawicieli Różowatych (opisany w punkcie 1.3.1.)

Metody Immunoenzymatyczne stosowane w pomiarach sIgE in vitro  
w próbkach krwi obwodowej (materiał badany surowica)
Poznanie szczegółów technicznych dotyczących konstrukcji immunoenzymatycznych testów do pomiarów 
sIgE, a także ich możliwości analitycznych jest konieczne dla właściwej oceny potencjału diagnostycznego 
laboratoryjnych badań in vitro w chorobach alergicznych.
W pomiarach stężenia sIgE in vitro dominują obecnie testy immunoenzymatyczne w systemach dedykowanych 
wyłącznie oznaczeniom alergologicznym, dostarczające porównywalnych wyników mimo różnic  
w szczegółach metodycznych. Należą do nich testy mikropłytkowe i immunobloty. Unikalnym rozwiązaniem  
w tej grupie testów jest możliwość pomiarów sIgE dla ponad stu pojedynczych alergenów i mieszanek alergenów 
testem 3g Allergy w uniwersalnym automatycznym systemie immunochemicznym Immulite®2000, firmy 
Siemens, osiągającym parametry analityczne predysponujące go do miana systemu referencyjnego. 
Standaryzacja testów in vitro, oparta na regułach analizy instrumentalnej i Międzynarodowych wzorcach IgE 
(np. 3rd WHO International Standard of IgE) jest nieporównywalnie lepsza od standaryzacji testów skórnych.
Przyjęto, że w przypadku testów immunoenzymatycznych od różnych producentów, opartych 
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na półilościowej skali RAST/EAST (klasa 0 i 6 klas dodatnich) różnice wyników pomiarów sIgE nie 
powinny przekraczać jednej klasy. W przypadku testów o różnych formatach (np. metoda ELISA na 
mikropłytkach vs. immunoblot) sporadycznie dopuszczalne są różnice dwóch klas RAST. Wykazano, że 
różnice dokładności testów immunoenzymatycznych opartych na różnych rozwiązaniach technicznych, 
mogą być powodowane przez utratę naturalnej struktury przestrzennej alergenu diagnostycznego  
w procesie sprzęgania z fazą stałą zestawu (np. studzienką testową lub membraną nitrocelulozową) lub 
wskutek zasłaniania epitopów alergenu przez elementy układu indykatorowego testu, np. ligandy: biotyna 
- streptoawidina. Immunobloty (głównie typu: dot blot lub slot blot) reprezentują bardzo poręczną  
i rozpowszechnioną technikę ilościowych badań alergologicznych o walorze testów przesiewowych, 
przydatną zwłaszcza w przypadku trudności z uzyskaniem wyczerpującego wywiadu i ustaleniem historii 
choroby. Dzięki temu, ta forma testów cieszy się rosnącym zainteresowaniem i większą popularnością niż 
pojedyncze testy. w blotach alergeny: pełne ekstrakty lub ich komponenty molekularne sprzęgnięte są z 
paskiem nitrocelulozowej błony, tworząc szereg równoległych, wąskich prążków. W trakcie inkubacji, 
z prążkami alergenów wiążą się odpowiednie cząsteczki sIgE obecne w surowicy badanej (swoista faza 
reakcji). Immunoenzymatyczna reakcja zachodząca na błonie w kolejnym etapie oznaczenia prowadzi do 
wybarwienia prążków antygenów o nasyceniu proporcjonalnym do ilości sIgE związanych z prążkiem (faza 
indykatorowa). Stopień nasycenia prążków jest odczytywany przez urządzenia skanujące, przetwarzany i 
formatowany komputerowo. Na ogół ilościowe wyniki wyrażane są w jednostkach międzynarodowych IgE 
(U IgE na ml lub kU/l), przypisywane do klas półilościowych (na ogół RAST) i przedstawiane graficznie. 
W komentarzach klinicznych dla poszczególnych klas podawane jest prawdopodobieństwo występowania 
objawów klinicznych alergii towarzyszące stężeniom IgE plasującym się w zakresie stężeń objętych klasą. Zakres 
raportowania immunoblotów od 0,15 (0,35) kU/l do 100 kU/l odpowiada na ogół zakresowi innych testów 
immunoenzymatycznych. Bloty umożliwiające równoczesne oznaczanie sIgE dla kilkudziesięciu alergenów 
są bardzo prostą w wykonaniu metodą przesiewową, stanowiącą punkt wyjścia do dalszej diagnostyki lub 
wdrożenia leczenia i profilaktyki. Wadą blotów jest tendencja do zaniżania wyników wynikająca z techniki 
nanoszenia alergenów na błonę nitrocelulozową.
Wyśrubowane parametry pomiaru stężenia sIgE testem immunoenzymatycznym udało się osiągnąć  
w rozwiązaniu zachowującym naturalną strukturę przestrzenną alergenu diagnostycznego i maksymalną 
dostępność jego epitopów (w tym epitopów przestrzennych). Przykładem takiego systemu jest obecny  
w ofercie Diagnostyki nowatorski test Immulite 2000 3gAllergy firmy Siemens, jedyny jak 
dotychczas test noszący miano testu alergologicznego trzeciej generacji. Oznaczenia, wykonywane  
w uniwersalnym analizatorze immunochemicznym Immulite®2000, Siemens, pozwalają na pomiar sIgE 
dla diagnostycznych ekstraktów pojedynczych alergenów, mieszanin alergenów (miksów) oraz alergenów 
molekularnych, z czułością analityczną 0.1 kU/L i wyrażoną jako AUC mocą diagnostyczną lepszą 
od osiąganej w systemie ImmunoCAP, uważanym za Złoty Standard dla oznaczeń sIgE in vitro. Walory 
diagnostyczne testu 3gAllergy™ w zestawieniu z testami skórnymi ilustrują przytoczone poniżej wyniki 
badania klinicznego dotyczącego alergii na mleko u niemowląt (za: Plaza, A.M., Sant Joan de Deu Hospital, 
Barcelona, Hiszpania, Proc. SHD Int. Allg. Conf., 2008). W grupie 60 niemowląt w wieku 8-14 mies. z 
potwierdzoną przez prowokację alergią na mleko krowie, testem 3gAllergy™ wykazano: alergię na mleko 
krowie (pełny ekstrakt) z AUC 0,879; na alfa-laktoalbuminę z AUC 0,785; na beta-laktoglobulinę z AUC 
0,831 i na kazeinę z AUC 0,846. Czułość diagnostyczna oznaczeń sIgE w 3gAllergy™ w tej grupie dzieci, 
wyniosła: dla ekstraktu mleka 79,4%; dla alfa-laktoalbuminy 61.8%; dla beta-laktoglobuliny 67,6% i dla 
kazeiny 79,4%, podczas gdy dla SPT, odpowiednio: 47%, 53%, 41% i 38%. 
W 3gAllergy™ alergen diagnostyczny ma formę rozpuszczalną, tworząc kompleks z makrocząsteczkami 
nośnika. Nośnik w miejscu odległym od alergenu sprzęgnięty jest z cząstką ligandu układu indykatorowego. 
Rozmiar cząsteczki nośnika powoduje, że swoiste wiązanie alergenu przez sIgE nie jest zakłócane przez 
równoczesne wiązanie kompleksu: alergen-nośnik-IgE z fazą stałą via układ ligand anty-ligand. 
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Schemat sprzężenia alergenu, ligandu (z układu ligand-antyligand) i nośnika w rozpuszczalny kompleks alergenu diagnostycznego 
w teście Immulite 2000 3gAllergy™, firmy Siemens. Nośnik (matrix) jest makrocząsteczką wykazującą elastyczność w 
mieszaninie surowicy badanej i odczynników testu. Alergen jest sprzęgnięty z elastyczną makrocząsteczką nośnika (matrix). 
Ligand biotyna jest połączony z nośnikiem w miejscu na tyle odległym od alergenu, by nie wpływać na reakcję wiązania sIgE i 
alergenu. Na schemacie nie zachowano skali w dla rozmiarów nośnika i cząsteczki alergenu (powyżej). 
Zasadę testu immunochemicznego 3gAllergy Immulite, Siemens, przedstawiono poniżej.
 

 

Bead; kuleczka fazy stałej; kompleks alergenu i biotyny (przedstawiony na rysunku powyżej) wiązany jest przez IgE z próbki 
badanej. Następnie cząsteczka IgE wiązana jest przez IgG anty IgE stanowiącej odczynnik testu.

Oferta alergologiczna Diagnostyka
Na ofertę Diagnostyki w dziedzinie pomiarów sIgE składają się testy przydatne w różnych strategiach 
diagnostycznych chorób alergicznych.
Proponujemy testy oparte na klasycznych alergenach diagnostycznych w formie natywnych ekstraktów oraz 
zdefiniowane alergenowo komponenty molekularne przydatne w molekularnej diagnostyce alergii - CRD. 
Obie formy alergenów wykorzystywane są do identyfikacji pojedynczych sIgE (jeden alergen) lub jednoczesnej 
identyfikacji sIgE dla zestawów (paneli) alergenów w formacie blotu.
Liczba alergenów w panelach waha się od kilku do 280 (dla komponentów molekularnych). Najczęściej 
jednak wynosi 10 lub 20 dobieranych zgodnie z podziałem na alergeny oddechowe i pokarmowe lub 
„tematycznie” (np. pyłki roślin) lub mieszanych, dobieranych pod kontem wieku (panel pediatryczny) lub 
częstości wywoływania alergii (mieszany panel atopowy).
Duża liczba komponent alergenowych w zestawach alergenów molekularnych wynika z konieczności 
uwzględniania kilku składników molekularnych z jednego źródła (np. 6 komponent orzecha arachidowego 
czy 6 komponent pyłku tymotki w teście Alex).Taki układ daje szansę wydobycia wszystkich informacji  
o znaczeniu diagnostycznym i prognostycznym. 
W przypadku paneli ekstrakty alergenowe są łączone z myślą o diagnostyce przesiewowej (immunobloty), 
a liczba i dobór alergenów okazują się szczególnie istotne w przypadku niekompletnego wywiadu  
i niewystarczająco szczegółowej historii choroby. Pomiary sIgE dla alergenów pojedynczych są wykonywane 
najczęściej dla potwierdzania diagnozy postawionej w wyniku wywiadu i ustalonych objawów klinicznych. 
Optymalnym systemem dla potwierdzenia diagnozy lub weryfikacji oznaczeń wykonywanych przy użyciu 
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blotów jest system Immulite 2000 3gAllergy™ umożliwiający oznaczenia sIgE dla stu kilkudziesięciu 
pojedynczych alergenów diagnostycznych w formie pełnych ekstraktów oraz istotnych składników 
molekularnych, o parametrach diagnostycznych kompatybilnych z systemem uważanym za Złoty Standard 
dla pomiarów IgE (ImmunoCAP). Wynosząca 0.1 kU/l granica wykrywalności 3gAllergy™, odpowiadająca 
biologicznie istotnemu stężeniu IgE, rozszerza zastosowanie pomiaru sIgE z diagnostycznego na 
prognostyczne. Umożliwia prognozowanie marszu alergicznego, astmy w 5 roku życia na podstawie 
śladowych stężeń sIgE anty-D1,D2. 

Algorytm diagnostyczny w oparciu o testy oferty Diagnostyki 
Algorytm rozpoznawania i różnicowania chorób o podłożu alergicznym pozostaje całkowicie w zakresie 
uznania i decyzji lekarza. Przedstawiona poniżej sekwencja postępowania w przypadku pomiarów sIgE in 
vitro ma przede wszystkim ilustrować rozległość oferty Diagnostyki. 
Portfolio testów przeznaczonych do oznaczeń sIgE pozwala na rozpoczęcie diagnostyki alergii od wyboru 
panelu alergenów stanowiących najbardziej prawdopodobną przyczynę alergii, wytypowanego na podstawie 
historii choroby: objawów klinicznych, ich nasilenia, sezonowości itd.
Poniższy rysunek ilustruje hipotetyczny przypadek, w którym po wykazaniu immunoblotem o granicy 
wykrywalności 0,35 kU/l sIgE dla alergenów jabłka (F49) i pyłku brzozy (T3), powtórzono pomiary sIgE 
dla F49, T3 i pyłku kilku innych drzew pylących w podobnym czasie referencyjną metodą Immulite®2000, 
Siemens o granicy wykrywalności 0,1 kU/l. Po potwierdzeniu obecności sIgE wyłącznie dla F49 i T3,  
w oparciu o diagnostykę molekularną, rozpoznano następnie u badanego zespół alergii jamy ustnej (OAS): 
brzoza-jabłko powodowany przez homologi Bet v 1 brzozy i Mel d 1 jabłka. 

Algorytm stosowania badań alergenowo-specyficznej IgE obecnej w ofercie Diagnostyki

Testy przesiewowe Testy potwierdzeniowe Testy weryfikacyjne

Panele dot-blot Alergeny rozpuszczalne
6, 10, 20 i więcej alergenów Panele: 4-6 alergenów. Alergeny pojedyncze Alergeny molekularne

0,1 kU/l

0,15 kU/l

0,35 kU/l

100 kU/l

50 kU/l

17,5 kU/l

0,7 kU/l

3,5 kU/l

f49

t3

f49

t3T2, t3, t4, t7, t12**

rMel d4

rMel d1

rBet v1

rBet v2

Wybrane piśmiennictwo:
1. Balińska-Miśkiewicz W.: Diagnostyka molekularna alergii pokarmowej - czy wiemy więcej?
Postępy Hig. Med Dosw. (online), 2014, 68: 754-767.
2. Nowakowska-Świrta E, Wiszniewska M, Walusiak-Skorupa J: Zastosowanie alergenów rekombinowanych w diagnostyce zawodowej alergii na lateks. Medycyna Pracy, 2015; 
66: 85–97.
3. Siwak E i wsp.: Alergeny roztoczy. Postępy Hig Med Dosw (online), 2014, 68: 369-374.
4. Sekerkoca A, Polackova M, Stritz I: Detection of Phl p1, Phl p 5, Phl p 7 and Phl p 12 specific IgE antibodies in the sera of children and adult patients allergic to Phleum pollen. 
Allergology International, 2012, 61: 339-346. 
5. Goswami K wsp.: Qualitative Assessment of Allergen Skin Test and In vitro Allergen Specific Immunoglobulin E (IgE) Measurement as a Method of Detection of Allergic Symptoms. 
Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci.2016.5(12): 614-619
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blotów jest system Immulite 2000 3gAllergy™ umożliwiający oznaczenia sIgE dla stu kilkudziesięciu 
pojedynczych alergenów diagnostycznych w formie pełnych ekstraktów oraz istotnych składników 
molekularnych, o parametrach diagnostycznych kompatybilnych z systemem uważanym za Złoty Standard 
dla pomiarów IgE (ImmunoCAP). Wynosząca 0.1 kU/l granica wykrywalności 3gAllergy™, odpowiadająca 
biologicznie istotnemu stężeniu IgE, rozszerza zastosowanie pomiaru sIgE z diagnostycznego na 
prognostyczne. Umożliwia prognozowanie marszu alergicznego, astmy w 5 roku życia na podstawie 
śladowych stężeń sIgE anty-D1,D2. 

Algorytm diagnostyczny w oparciu o testy oferty Diagnostyki 
Algorytm rozpoznawania i różnicowania chorób o podłożu alergicznym pozostaje całkowicie w zakresie 
uznania i decyzji lekarza. Przedstawiona poniżej sekwencja postępowania w przypadku pomiarów sIgE in 
vitro ma przede wszystkim ilustrować rozległość oferty Diagnostyki. 
Portfolio testów przeznaczonych do oznaczeń sIgE pozwala na rozpoczęcie diagnostyki alergii od wyboru 
panelu alergenów stanowiących najbardziej prawdopodobną przyczynę alergii, wytypowanego na podstawie 
historii choroby: objawów klinicznych, ich nasilenia, sezonowości itd.
Poniższy rysunek ilustruje hipotetyczny przypadek, w którym po wykazaniu immunoblotem o granicy 
wykrywalności 0,35 kU/l sIgE dla alergenów jabłka (F49) i pyłku brzozy (T3), powtórzono pomiary sIgE 
dla F49, T3 i pyłku kilku innych drzew pylących w podobnym czasie referencyjną metodą Immulite®2000, 
Siemens o granicy wykrywalności 0,1 kU/l. Po potwierdzeniu obecności sIgE wyłącznie dla F49 i T3,  
w oparciu o diagnostykę molekularną, rozpoznano następnie u badanego zespół alergii jamy ustnej (OAS): 
brzoza-jabłko powodowany przez homologi Bet v 1 brzozy i Mel d 1 jabłka. 

Algorytm stosowania badań alergenowo-specyficznej IgE obecnej w ofercie Diagnostyki

Testy przesiewowe Testy potwierdzeniowe Testy weryfikacyjne

Panele dot-blot Alergeny rozpuszczalne
6, 10, 20 i więcej alergenów Panele: 4-6 alergenów. Alergeny pojedyncze Alergeny molekularne

0,1 kU/l

0,15 kU/l

0,35 kU/l

100 kU/l

50 kU/l

17,5 kU/l

0,7 kU/l

3,5 kU/l

f49

t3

f49

t3T2, t3, t4, t7, t12**

rMel d4

rMel d1

rBet v1

rBet v2

Wybrane piśmiennictwo:
1. Balińska-Miśkiewicz W.: Diagnostyka molekularna alergii pokarmowej - czy wiemy więcej?
Postępy Hig. Med Dosw. (online), 2014, 68: 754-767.
2. Nowakowska-Świrta E, Wiszniewska M, Walusiak-Skorupa J: Zastosowanie alergenów rekombinowanych w diagnostyce zawodowej alergii na lateks. Medycyna Pracy, 2015; 
66: 85–97.
3. Siwak E i wsp.: Alergeny roztoczy. Postępy Hig Med Dosw (online), 2014, 68: 369-374.
4. Sekerkoca A, Polackova M, Stritz I: Detection of Phl p1, Phl p 5, Phl p 7 and Phl p 12 specific IgE antibodies in the sera of children and adult patients allergic to Phleum pollen. 
Allergology International, 2012, 61: 339-346. 
5. Goswami K wsp.: Qualitative Assessment of Allergen Skin Test and In vitro Allergen Specific Immunoglobulin E (IgE) Measurement as a Method of Detection of Allergic Symptoms. 
Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci.2016.5(12): 614-619

Testy do laboratoryjnej diagnostyki chorób alergicznych  
w ofercie Diagnostyka sp. z o. o.

Oznaczenia alergenowo specyficznej IgE in vitro dla paneli ekstraktów alergenowych  
w formacie immunoblotu.

704 Panel alergenów - mieszany (pediatryczny)
f13 - orzech ziemny, f02 - mleko, f01 - białko jaja kurzego, f75 - żółtko jaja kurzego,f35 - ziemniak, f31 - 
marchew,f03 - dorsz, f49 - jabłko, f14 - soja, f04 - mąka pszenna; t03 - pyłek brzozy brodawkowatej, g06 - pyłek 
tymotki łąkowej, w06 - pyłek bylicy; d01 - D. pteronyssinus, d02 - D. farinae, e02 - naskórek psa, e01 - naskórek 
kota, e03 - naskórek konia, m03 - Aspergilllus fumigatus, m02 - Cladosporum herbarum

705 Panel alergenów pokarmowych
f17 - orzech laskowy, f13 - orzech ziemny, f16 - orzech włoski, f20 - migdał, f02 - mleko krowie, f01 - białko jaja 
kurzego, f75 - żółtko jaja kurzego, f78 - kazeina, f35 - ziemniak, f85 -seler, f31 - marchew, f25 - pomidor, f03 - 
dorsz, f23 - krewetka, f95 - brzoskwinia, f49 - jabłko, f14 - soja, f04 - mąka pszenna, f10 - sezam, f05 - mąka żytnia

706 Panel alergenów oddechowych
Pyłek: t01 - brzoza brodawkowata, t02 - olszyna szara, t04 - leszczyna, t06 - dąb, g06 -tymotka łąkowa, g12 - 
żyto, w06 - bylica, w09 - babka lancetowata; d01 - D.pteronyssinus, d02 - D.farinae, e02 - naskórek psa, e01 
- naskórek kota, e03 - naskórek konia, e06 - naskórek świnki morskiej, e84 - naskórek chomika, e82 - naskórek 
królika; m03 - Aspergillus fumigastus, m03 - Cladosporum herbarum, m01 - Penicilum notatum, m06 - Alternaria 
tenuis

707 Panel oddechowy III (10 alergenów)
Pyłek: t03 - brzoza, t - 6 traw mix (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina 
łąkowa, kostrzewa łąkowa), g12 - żyto, w06 - bylica; d01 - D. pteronyssinus, d02 - D. farina; e02/05 - naskórek 
psa, e01 - naskórek kota; e - pióra mix (gęsi, kury, kaczki, indyka); m02/06 - pleśnie mix (Cladosp. Herbarum, Alt. 
Alternata)

707 Panel oddechowy III (10 alergenów)
Pyłek: t03 - brzoza, t - 6 traw mix (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina 
łąkowa, kostrzewa łąkowa), g12 - żyto, w06 - bylica; d01 - D. pteronyssinus, d02 - D. farina; e02/05 - naskórek 
psa, e01 - naskórek kota; e - pióra mix (gęsi, kury, kaczki, indyka); m02/06 - pleśnie mix (Cladosp. Herbarum, Alt. 
Alternata)

 

708 Panel pokarmowy III (10 alergenów)
f02 - mleko krowie, f01 - białko jaja kurzego, f75 - żółtko jaja kurzego, f78 - kazeina, f14 - soja, f09 - ryż, f93 - 
kakao, f49 - jabłko, f31 - marchew, f - mąka mix (ze zbóż, które zawierają gluten: pszenica, żyto, jęczmień, owies)

 

709 Panel pokarmowy IV (10 alergenów)
f13 - orzech ziemny, f13 - sezam, f26 - wieprzowina, f83 - kurczak, f27 - wołowina, f03 -dorsz, cytrusy-mix(1), f85 
- seler, f53 - brzoskwinia, f25 - pomidor; mieszanka cytrusów: f208 - cytryna, f306 - limonka, f33 - pomarańcza, 
f302 - mandarynka

 

723 Panel atopowy ( 30 alergenów)
f02 - mleko krowie, f78 - kazeina, f76 - α-laktoalbumina, f77 - β-laktoglobulina, f01 - białko jaja kurzego, f75 
- żółtko jaja kurzego, f03 - dorsz, f13 - orzech ziemny, f93 - kakao, f14 - soja, f49 - jabłko, f31 - marchew, f25 - 
pomidor, f - mąka mix (ze zbóż, które zawierają gluten: pszenica, żyto, jęczmień, owies), f83 - kurczak, f - owoce 
cytrusowe mix (f208 - cytryna, f306 - limonka, f33 - pomarańcza, f302 - mandarynka), f09 - ryż; t - 6 pyłek traw 
mix (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa), pyłek 
g12 - żyto; e02/05 - naskórek psa, e01 - naskórek kota; m02 - Cladosporium herbarum, m06 - Alernaria alternate, 
m03 - Aspergilus fumigatus; d01 - D. pteronyssinus, d02 - D. farinae; pyłek: t04 - leszczyny, t03 - brzozy, w06 - 
bylicy; k202 - CCD

 
 



18

724 Panel - jady owadów
i01 - pszczoły, i03 - osy, i75 - szerszenia europejskiego, i71 - komara, meszki, k202 - CCD

754 Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów)
ds1 Mix roztoczy (D. pteronyssinus, D. farinae); m01 - Penicillium notatum, m02 - Cladosporium herbarum, m03 
- Aspergillus fumigatus, m06 - Alternaria alternata; es2 - Mix piór (kura, kaczka, gęś); i6 - karaluch, e7 - gołębie 
odchody, m5 - Candida albicans, m37 - Trichophyton mentagrophytes

755 Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów)
Pyłek: g01 - tomka wonna, g03 - kupkówka pospolita, g06 - tymotka łąkowa, g12 - żyto, w01 - ambrozja, w06 - 
bylica, w09 - babka lancetowata, w10 - komosa, w103 - pokrzywa, w203 - rzepak

756 Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów)
Pyłek: t02 - olcha, t03 - brzoza, t04 - leszczyna, t07 - dąb, t01 - klon jesionolistny, t05 - buk, t15 - jesion wyniosły, 
t12 - wierzba iwa, t14 - topola, t16 - sosna

757 Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów)
Naskórki: e 01 - kot, e02 - pies, e03 - koń, e06 - świnka morska, e71 - mysz, e73 - szczur, e82 - królik, e84 - 
chomik, es7 - mix sierści (krowa, owca, koza), es172 - mix piór (papużka falista, kanarek, papuga Ara, aleksandretta 
obrożna, zeberka timorska)

758 Panel atopowy ( 20 parametrów)
f02 - mleko, f72 - kazeina, f76 - α-laktoalbulmina, f77- β-laktoglobulina, e 204 - BSA surowicza albumina bydlęca, 
f01 - białko jajka kurzego, f75 - żółtko jaja kurzego, f09 - ryż, f14 - soja, f72 - banan, f26 - wieprzowina, f27 - 
wołowina, f83 - mięso kurczaka, f45 - drożdże; miks mąki zbóż zawierających gluten: f04 - pszenica, f05 - żyto, 
f06 - jęczmień, f07 - owies; miks roztoczy kurzu domowego: d01 - D. pteronyssinus, d02 - D. farinae; miks pleśni: 
m02 - Cladosporium herbarum, m06 - Alternaria alternata; miks pyłku drzew późnych: t03 - brzoza, t42 - dąb; 
miks pyłku drzew wczesnych: t02 - olcha, t04 - leszczyna; miks pyłku traw: g06 - tymotka łąkowa, g13 - kłosówka, 
g03 - kupkówka pospolita, g05 - rajgras angielski, g08 - wiechlina łąkowa, g04 - kostrzewa łąkowa; IgE całkowita.

758 Panel atopowy ( 20 parametrów)
f04 - mąka pszenna, f05 - mąka żytnia, f09 - ryż, f03 - dorsz, f07 - mąka owsiana, f26 -wieprzowina, f27 - 
wołowina, f83 - kurczak, f79 - gluten, f24 - krewetka

766 Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów)
f01 - białko jaja kurzego, f75 - żółtko jaja kurzego, f02 - mleko, f13 - orzech ziemny, f17 -orzech laskowy, f20 - 
migdał, f78 - kazeina, f256 - orzech włoski, f73 - kakao, f336 - glutaminian

767 Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów)
f49 - jabłko, f84 - kiwi, f237 - morela, f44 - truskawka, f92 - banan, f95 - brzoskwinia, f97 -wiśnia, f122 - oliwka, 
f329 - arbuz, fs32 - miks cytrusów: f209 - grejpfrut, f208 - cytryna, f33 - pomarańcza, f302 - mandarynka

768 Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów)
f14 - soja, f25 - pomidor, f31 - marchewka, f35 - ziemniak, f85 - seler, f10 - sezam, f86 -pietruszka, f46 - papryka, 
f244 - ogórek, f292 - kukurydza

769 Panel mleko krowie plus gluten
mleko i białka mleka: f02 - mleko krowie, f76 - α-laktoglobulina, f78 - kazeina, e204 - (BSA) surowicza albumina 
wołowa; f79 - gluten, białko zbóż
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774 Panel alergenów - oddechowy (30 alergenów)
Pyłek: t23 - cyprys, t04 - leszczyna, t15 - jesion, t07 - dąb, t09 - oliwka, t03 - rzoza, g12 - żyto, g14 - owies, g08 - 
wiechlina łąkowa, g06 - tymotka łąkowa, g15 - pszenica, g03 - kupkówka pospolita, g02 - cynodon palczastu, w09 
- babka lancetowata, w10 - komosa biała, w21 - parietaria judaica, w01 - ambrozja, w06 - bylica: e01 - naskórek 
kota, e02/05 - naskórek psa, e03 - naskórek konia; m06 - Alternaria alternata, m03 - Aspergillus fumigatus, m05 
- Candida albicans; d201 - Blomia tropicalis, d01 - D.pteronyssinus, d02 - D.farinae; k82 - lateks; i06 - karaluch; 
k202 - CCD

805 Panel pediatryczny (28 alergenów)
Pyłek: GX - trawy miks, t03 - brzoza brodawkowata, w06 - bylica; d01 - D.pteronyssinus, d02 - D.farinae; e02 
- naskórek psa, e01 - naskórek kota, e03 - naskórek konia; m02 - Cladosporum herbarium, m03 - Aspergilllus 
fumigatus, m06 - Alternaria alernata; f01 - białko jaja kurzego, f75 - żółtko jaja kurzego, f02 - mleko, f03 - dorsz, 
f76-alfa-laktoalbumina, f77 - beta-laktoglobulina, f78 - kazeina, e204 - surowica albuminy wołowiny, f04 - mąka 
pszenna, f09 - ryż, f14 - soja, f13 - orzech ziemny, f17 - orzech laskowy, f31 - marchew, f35 - ziemniak, f49 - 
jabłko; k202 - CCD

806 Panel pokarmowy ( 21 alergenów)
f01 - białko jaja kurzego, f75 - żółtko jaja kurzego, f02 - mleko, f45 - drożdże piekarskie, f04 -mąka pszenna, f05 - 
mąka żytnia, f09 - ryż, f14 - soja, f13 - orzech ziemny, f17 - orzech laskowy, f20 - migdał, f49 - jabłko, f84 - kiwi, 
f237 - morela, f25 - pomidor, f31 - marchew, f35 - ziemniak, f85 - seler, f03 - dorsz, f23 - krab; k202 - CCD

807 Panel oddechowy (21 alergenów)
Pyłek: g01- tomka wonna, g03- kupkówka pospolita, g06 - tymotka łąkowa, g12- żyto, t02 - olcha, t03 - brzoza 
brodawkowata, t04 - leszczyna, t07- dąb, w01 - ambrozja bylicolistna, w06 - bylica, w09 - babka lancetowata; 
d01 - D.pteronyssinus, d02 - D.farinae; e02 - naskórek psa, e01 - naskórek kota, e03 - naskórek konia; m01 - 
Penicillium notatum, m02 - Cladosporium herbarum, m03 - Aspergilllus fumigatus, m06 - Alternaria alternate; 
k202 - CCD

853 Panel alergenów - pokarmowy (30 alergenów)
f25 - pomidor, f96 - awokado, f92 - banan, fx29 - cytrusy miks, f84 - kiwi, f13 - orzech ziemny, f17 - orzech 
laskowy, f12 - groch, f14 - soja, f85 -seler, f27 - wołowina, f83 - kurczak, f26 - wieprzowina, f207 - małż, f24 - 
krewetka, f23 - krab, f40 - tuńczyk, f03 - dorsz, f47 - czosnek, f48 - cebula, f45 - drożdże, f10 - sezam, f09 - ryż, 
f08 - kukurydza, f04 - mąka pszenna, f76 - alfa-laktoalbumina, f77 - beta-laktoglobulina, f78 - kazeina, f01 - białko 
jaja kurzego; k202 - CCD

861 Panel Oddechowy I (10 alergenów)
Pyłek: t03 - brzoza, t02 - olsza szara, t04 - leszczyna, t07 - dąb, t09 - oliwka, g06 - tymotka łąkowa, g12 - żyto, 
w01 - ambrozja, w06 - bylica, w09 - babka lancetowata

862 Panel alergenów - antybiotyki (10 alergenów)
c01 - Penicillin G, c02 - Penicillin V, c05 - Ampicillin, c06 - Amoxicillin, c223 - Sulfamethoxazole, c201 - 
Cephalosporin, c436 - Ofloxacin, c07 - Cefaclor, c103 –Tetracycline, c212 - Erythromycin

3962 Panel Oddechowy II (10 alergenów)
d01 - D.pteronyssinus, d02 - D.farinae; e02/e05 - naskórek psa, e01 - naskórek kota, e03 - naskórek konia, e81 
- naskórek owcy; m03 - Aspergillus fumigatus, m02 - Cladosporum herbarum, m01 - Penicilum notatum, m06 - 
Alternaria tenuis
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Oznaczenia alergenowo specyficznej IgE in vitro w oparciu o diagnostyczne mieszanki (miksy)  
ekstraktów alergenów; 3gAllergy, Immulite®2000, Siemens

710 IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych
Pyłek: g03 - kupkówka pospolita, g04 - kostrzewa łąkowa, g05 - życica trwała, g06 - tymotka łąkowa, g08 - 
wiechlina łąkowa

711 IgE sp. TP9 - mieszanka drzew
Pyłek: t02 - olsza szara, t03 - brzoza brodawkowata, t04 - leszczyna, t07 - dąb, t12 - wierzba 

712 IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów
Pyłek: w06 - bylica pospolita, w09 - babka lancetowata, w10 - komosa biała, w12 - nawłoć pospolita, w20 - 
pokrzywa zwyczajna

713 IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni
m01 - Penicillium notatum, m02 - Cladosporium herbarum, m03 - Aspergillus fumigatus, m05 - Candida albicans, 
m06 - Alternaria tenuis

714 IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza
m01 - Penicillium notatum, m02 - Cladosporium herbarum, m03 - Aspergillus fumigatus, m05 - Candida albicans, 
m06 - Alternaria tenuis

715 IgE sp. EP71 - mieszanka pierza
e70 - gęś, e85 - kura, e86 - kaczka, e89 - indyk

716 EP1-Mieszanka naskórków
łupież psa (E5), naskórek i łupież kota (E1), łupież konia (E3), łupież krowy (E4) e01 - sierść i naskórek kota, e03 
- naskórek (łupież) konia, e04 - naskórek (łupież) krowy, e05 - naskórek (łupież) psa

716 EP1-Mieszanka naskórków łupież psa (E5), naskórek i łupież kota (E1), łupież konia 
(E3), łupież krowy (E4) e01 - sierść i naskórek kota,

e03 - naskórek (łupież) konia, e04 - naskórek (łupież) krowy, e05 - naskórek (łupież) psa

717 IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych
Pyłek: g01 - tymotka wonna, g05 - życica trwała, g06 tymotka łąkowa, g07 - trzcina pospolita, g12 - żyto, g13 - 
kłosówka wełnista

718 IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca)
f01 - białko jaja kurzego, f02 - mleko krowie, f03 - dorsz, f4 - mąka pszenna, f13 - orzech ziemny, f14 - soja.

719 Panel drzew 5 (drzewa wczesne)
Pyłek: t02 - olsza, t04 - leszczyna, t08 - wiąz, t12 - wierzba, t14 - topola 

719 Panel drzew 5 (drzewa wczesne)
Pyłek: t02 - olsza, t04 - leszczyna, t08 - wiąz, t12 - wierzba, t14 - topola 

720 Panel drzew 6 (drzewa późne)
Pyłek: t01 - klon, t03 - brzoza, t05 - buk, t07 - dąb, t10 - orzech włoski



21

721 IgE sp. FP3 mieszanka zbóż
Alergeny pokarmowe roślin zbożowych: f04 - pszenica, f07 - owies, f08 - kukurydza, f10 - sezam, f11 - gryka 

722 IgE sp. GP3 - panel traw 3
Pyłek: g01 - tomka wonna, g05 - życica, g06 - tymotka, g12 - żyto, g13 - kłosówka

Oznaczenia alergenowo specyficznej IgE in vitro w oparciu diagnostyczne  
ekstrakty pojedynczych alergenów; 3gAllergy, Immulite®2000, Siemens. 

Leki 872 C52 IgE sp. pyrazolon

863 C58 IgE sp. sulfamethoxazol

871 C62 IgE sp. doksycyklina

873 C85 IgE sp. paracetamol

864 C91 IgE sp. metamizol

870 C204 IgE sp. amoxycylina

874 C211 IgE sp. erytromycyna

Roztocza  
i rozkruszki

725 D1 IgE sp. Dermatophagoides pteronyssinus

726 D2 IgE sp. Dermatophagoides farinae

727 D70 IgE sp. Acarus siro

728 D71 IgE sp. Lepidoglyphus destructor

729 D72 IgE sp. Tyrophagus putescientiae

735 E1 IgE sp. naskórek i łupież kota

736 E2 IgE sp. naskórek psa

747 E98 IgE sp. naskórek, włos szynszyla

783 E101 IgE sp. albumina surowicy bydlęcej (BSA)

Naskórki i pierze 737 E3 IgE sp. łupież konia

746 E5 IgE sp. łupież psa

745 E6 IgE sp. naskórek świnki morskiej

730 E7 IgE sp. odchody gołębia

739 E70 IgE sp. pierze (pióra gęsi)

740 E78 IgE sp. pióra papużki falistej

744 E81 IgE sp. naskórek owcy

743 E82 IgE sp. naskórek królika

742 E84 IgE sp. naskórek chomika

741 E86 IgE sp. pióra kaczki

734 E200 IgE sp. odchody kanarka

738 E201 IgE sp. pióra kanarka

Pokarm 851 F 156 IgE sp. malina

816 F 24 IgE sp. krewetka

837 F 259 IgE sp. winogrona

785 F1 IgE sp. białko jajka

839 F105 IgE sp. czekolada

794 F106 IgE sp. hydrolizat serwatki

797 F11 IgE sp. gryka

819 F12 IgE sp. groch

848 F13 IgE sp. orzech ziemny

803 F14 IgE sp. soja

818 F15 IgE sp. fasola
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Pokarm 784 F169 IgE sp. mleko UHT (gotowane mleko)

846 F17 IgE sp. orzech leszczyny

791 F2 IgE sp. mleko krowie

849 F20 IgE sp. migdały

815 F205 IgE sp. śledź

841 F221 IgE sp. kawa

836 F237 IgE sp. morela

821 F244 IgE sp. ogórek

786 F245 IgE sp. jajko całe

823 F25 IgE sp. pomidor

847 F256 IgE sp. orzech włoski

811 F26 IgE sp. wieprzowina

812 F27 IgE sp. wołowina

844 F277 IgE sp. koperek

845 F280 IgE sp. pieprz czarny

809 F284 IgE sp. indyk

813 F3 IgE sp. dorsz

820 F31 IgE sp. marchew

852 F32 IgE sp. cytryna

834 F33 IgE sp. pomarańcza

3960 F34 IgE sp. mandarynka

825 F35 IgE sp. ziemniak

795 F360 IgE sp. jogurt

801 F4 IgE sp. pszenica

814 F40 IgE sp. tuńczyk

842 F403 IgE sp. drożdże browarnicze

835 F44 IgE sp. truskawka

826 F48 IgE sp. cebula

832 F49 IgE sp. jabłko

804 F5 IgE sp. żyto

3961 F53 IgE sp. brzoskwinia

798 F6 IgE sp. jęczmień

800 F7 IgE sp. owies

787 F75 IgE sp. żółtko jajka

788 F76 IgE sp. alfa laktoalbumina

789 F77 IgE sp. beta laktoglobulina

790 F78 IgE sp. kazeina

796 F79 IgE sp. gluten (gliadyna)

799 F8 IgE sp. kukurydza

792 F81 IgE sp. ser cheddar

810 F83 IgE sp. kurczak

833 F84 IgE sp. kiwi

824 F85 IgE sp. seler

822 F86 IgE sp. pietruszka

808 F88 IgE sp. baranina

843 F89 IgE sp. gorczyca (biała i czarna)

802 F9 IgE sp. ryż

830 F92 IgE sp. banan

840 F93 IgE sp. kakao

831 F94 IgE sp. gruszka
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Pyłek traw 753 G12 IgE sp. żyto (pyłki)

750 G3 IgE sp. kupkówka pospolita

751 G4 IgE sp. kostrzewa łąkowa

748 G5 IgE sp. życica trwała

752 G6 IgE sp. tymotka łąkowa

749 G8 IgE sp. wiechlina łąkowa

Kurz domowy 733 H2 IgE sp. mieszanka kurzu domowego (Hollister Stier)

Alergeny i jad  
owadów

856 I1 IgE sp. jad pszczoły

855 I3 IgE sp. jad osy

732 I6 IgE sp. karaluch, prusak

858 I71 IgE sp. jad komara

859 I73 IgE sp. Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)

857 I75 IgE sp. jad szerszenia europejskiego

860 I205 IgE sp. jad trzmiela

Alergeny  
przemysłowe

866 K20 IgE sp. wełna

868 K74 IgE sp. jedwab

869 K80 IgE sp. formaldehyd

867 K82 IgE sp. latex

793 K87 IgE sp. alfa-amylaza

Pleśnie i grzyby 780 M1 IgE sp. Penicillium notatum

778 M2 IgE sp. Cladosporium herbarum

776 M3 IgE sp. Aspergillus fumigatus

779 M4 IgE sp. Mucor racemosus

777 M5 IgE sp. Candida albicans

775 M6 IgE sp. Alternaria tenuis

850 M44 IgE sp. drożdże piekarskie (Saccharomyces cerevisiae)

Inne 865 O1 IgE sp. bawełna

Nicienie 875 P1 IgE sp. glista ludzka

Pyłek drzew 762 T2 IgE sp. olcha

760 T3 IgE sp. brzoza

761 T4 IgE sp. leszczyna

764 T12 IgE sp. wierzba

763 T14 IgE sp. topola

759 T27 IgE sp. lipa drobnolistna

Pyłek chwastów 771 W6 IgE sp. bylica pospolita

770 W9 IgE sp. babka lancetowata

772 W10 IgE sp. komosa biała
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Molekularna diagnostyka alergii (CRD) 

Oznaczenia alergenowo-specyficznej IgE in vitro w oparciu o pojedyncze molekularne  
komponenty alergenowe; 3gAllergy, Immulite®2000, Siemens. 

3950 IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza
Bet v 1 jest głównym alergenem pyłku brzozy, białkiem o ciężarze 17 kD posiadającym kilka izoalergenów, 
stanowiącym prototypowe białko rodziny białek PR-10 związanych z systemem obrony roślin i strukturę 
przypominającą ludzką lipokalinę 2 (Lipokalina neutrofilowa, NGAL). Jest rozpoznawany przez przeciwciała IgE od 
prawie wszystkich chorych z alergią na pyłki brzozy. Stanowi pierwotny alergen uczulający w zespole alergii ustnej, 
OAS - w przypadku jabłka i brzoskwini. Daje reakcje krzyżowe z pyłkami roślin bukowatych: olch, leszczyny, 
grabu, dębu oraz, poza jabłkiem i brzoskwinią, z owocami: gruszką, truskawką; orzechami: laskowym, włoskim, 
ziemnym; z migdałem oraz z jarzynami: selerem, pietruszką, marchewką (porównaj badanie 773).

3951 IgE sp. epitop rBet v 2, brzoza
Bet v 2 jest małym alergenem brzozy, należącym do rodziny profilin, odpowiedzialnym za 20-30% alergii na 
pyłek brzozy i reaktywność krzyżową z pyłkiem innych gatunków roślin i pokarmem pochodzenia roślinnego, 
spowodowaną konserwatywnymi epitopami profilin różnych gatunków. Komponenta Bet v 2 może być 
wykorzystywana do oceny reaktywności przeciwciał sIgE u osób uczulonych na pyłek brzozy i do ustalenia 
prawdopodobieństwa reaktywności krzyżowej ich sIgE z pyłkami bylicy pospolitej i traw oraz alergenami selera, 
marchwi i orzecha laskowego (zespoły: brzoza-bylica-seler i brzoza-bylica-marchew-seler-przyprawy (porównaj 
badanie 773).

3952 IgE sp. epitop nDer f 1, roztocze Dermatophagoides farinae
3953 IgE sp. epitop nDer f 2, roztocze Dermatophagoides farinae
3954 IgE sp. epitop nDer p 1, roztocze Dermatophagoides pteronyssinus
3955 IgE sp. epitop nDer p 2, roztocze Dermatophagoides pteronyssinus
nDer p 1, nDer p 2; nDer f 1, nDer f 2

Uczulenie na alergeny roztoczy kurzu domowego: Dermatophagoides (D.) pteronyssinus i D. farinae może 
doprowadzić u dorosłych i u dzieci do astmy. Głównymi alergenami D. pteronyssinus i D. farinae są, odpowiednio 
Der p 1 i Der f 1. Biochemicznie oba alergeny są proteazami cysteinowymi, wykazującymi 89 procentową 
homologię sekwencji aminokwasów i posiadającymi nakładające się centra katalityczne. Odgrywają dominującą 
rolę w reaktywności krzyżowej sIgE dla obu gatunków. Der p 1 i Der f 1 występują w kurzu domowym w ilości 
do 100 000 ng/g. Kolejna para alergenów głównych D. pteronyssinus i D. farinae, o równie wysokim stopniu 
międzygatunkowej reaktywności krzyżowej to, odpowiednio: Der p 2 i Der f 2. Wykazują 88 % homologii, 
biochemicznie należą do rodziny białek wiążących lipidy, analogicznie jak białko NPC2 (Niemann-Pick type C2 
proteins). W badaniu klinicznym z wykorzystaniem testu IgE anty-Der p 1, 3g Allergy, Immulite®2000, IgE anty-
Der p 1 stwierdzono u ponad 77% osób z objawami klinicznymi uczulenia i dodatnimi SPT; IgE anty-Der p 2 u 
ponad 94%, natomiast u ponad 97% osób z objawami alergii i dodatnimi SPT występowało przynajmniej jedno 
z tych IgE. Podobne wyniki uzyskano dla IgE anty Der f 1 i Der f 2. W przypadku wszystkich tych alergenów 
swoistość diagnostyczna wynosiła 100%.

 

3956 IgE sp. epitop rMal d 1, jabłko
Mal d 1 jest ciepłolabilnym i wrażliwym na działanie enzymów trawiennych alergenem jabłka, białkiem z rodziny 
PR-10, homologiem głównego alergenu brzozy Bet v 1, o sekwencji homologicznej z Bet v 1 jedynie w 57%, 
jednakże posiadającym strukturę przestrzenną analogiczną do epitopów Bet v 1w 75%. U ponad połowy osób z 
alergią na pyłek brzozy obserwowany jest zespół alergii jamy ustnej, OAS, na jabłko, brzoskwinię, czereśnie i inne 
owoce Różowatych, warzywa i orzechy. Ze względu na ciepłolabilność i wrażliwość na rozkład enzymatyczny 
(epitopy przestrzenne), Mal d 1 nie powoduje reakcji systemowych. 

3957 IgE sp. epitop rMal d 4, jabłko
Mal d 4, jest ciepłolabilnym i wrażliwym na działanie enzymów trawiennych alergenem jabłka chemicznie 
należącym do profilin, o ciężarze cząsteczkowym ok.14 kD. Mal d 4 jest homologiem małego alergenu brzozy Bet 
v 2, odpowiedzialnym za OAS na jabłko. Ze względu na wrażliwość na ciepło i rozkład enzymatyczny, Mal d 4 nie 
powoduje reakcji systemowych. Uczulenie na Mal d 4 jest wyłącznie skutkiem reaktywności krzyżowej z Bet v 2 
lub profiliną pyłku traw. 
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3968 IgE sp. epitop Pru p 3, brzoskwinia
Pru p 3, jest jednym z alergenów brzoskwini, będącej najczęściej alergizującym owocem (5,4% alergii 
pokarmowych, jabłko 4,2%!). Biochemicznie, należy do konserwatywnych białek transportujących lipidy, LTP 
(ang. lipid transfer proteins) stanowiących panalergen roślinny. LTP występują w łodygach, liściach, kwiatach, 
pyłku i nasionach. Konserwatyzm struktury białka, powoduje, że LTP nawet z odległych taksonomicznie roślin 
mogą wywołać silne krzyżowe reakcje alergiczne. Jako alergeny, termostabilne i odporne na proces trawienia, 
LTP powodują ciężkie reakcje miejscowe i reakcje ogólnoustrojowe, łącznie z anafilaksją. Pru p 3 może być 
wykorzystywane do oceny reaktywności swoistych przeciwciał IgE u osób z podejrzeniem pierwotnej alergii na 
brzoskwinie i ocenę reaktywności krzyżowej generowanej przez alergeny brzoskwini u osób uczulanych przez 
LTP innego pochodzenia. 

Oznaczenia alergenowo-specyficznej IgE in vitro w oparciu o panele molekularnych  
komponent alergenowych w formie immunoblotu

773  Panel pyłki DPA-Dx
Pyłek tymotki łąkowej (Phleum pratense) należy do najważniejszych alergenów odpowiedzialnych za uczulenia na 
pyłki traw. Na podstawie homologii z komponentami pyłku tymotki oparta jest klasyfikacja alergenów pyłku innych 
traw, a alergeny tymotki, z kolei,  wykorzystywane są do diagnostyki alergii  na pyłki traw w ogóle. 
Phl  p 1, jeden z dwóch głównych alergenów tymotki, stanowi prototyp Grupy I pyłków traw wykazujący 
reaktywność z IgE od 70-100% Europejczyków dotkniętych alergią na pyłki traw i kukurydzy (m.in. życica, 
kupkówka, kostrzewa, tomka wonna itd.). Reaktywność IgE w stosunku do  Pyl p1, posiadającego dwie izoformy, 
przesądza o alergii na tymotkę, jest markerem alergii na pyłki traw w ogóle i stanowi wskazania do odczulania.  
Phl p 5, drugi główny alergen tymotki, jest prototypem Grupy V pyłków, wykazującym reaktywność z IgE od 60-
93% osób z alergią na pyłki traw. Posiada dwie izoformy. 
Reaktywność IgE w stosunku do Pyl p 5, świadczy o alergii na tymotkę, jest markerem alergii na pyłki traw w ogóle 
i stanowi wskazania do odczulania.   
Alergenami małymi tymotki są Phl p 7 i Phl p 12 na ogół nie stanowiące pierwotnej przyczyny alergii i rzadko 
odpowiedzialne za objawy kliniczne. 
Phl p 7 jest drobnocząsteczkowym, wewnątrzkomórkowym białkiem wiążącym wapń (polkalcyna), rozpoznawanym 
przez  IgE od 5-10% osób z objawami alergii na  pyłki traw, odpowiedzialnym za reaktywność krzyżową u osób z 
alergią na pyłki traw, drzew i chwastów. 
Phl p 12 jest wysoce konserwatywną profiliną, rozpoznawaną przez  IgE od 8-15% osób z objawami alergii 
związanymi z profiliną obecną w pyłku roślin i pokarmie pochodzenia roślinnego. 
Bet v 1 jest głównym alergenem pyłku brzozy, białkiem o ciężarze 17 kD posiadającym kilka izoalergenów, 
stanowiącym prototypowe białko rodziny białek PR-10 związanych z systemem obrony roślin i strukturę 
przypominającej ludzką lipokalinę 2 (Lipokalina neutrofilowa, NGAL). Jest rozpoznawany przez przeciwciała IgE 
od prawie wszystkich chorych z alergią na pyłki brzozy. Stanowi pierwotny alergen uczulający w zespole alergii 
ustnej, OAS – m. in. w przypadku jabłka i brzoskwini. Daje reakcje krzyżowe z pyłkami roślin bukowatych: olch, 
leszczyny, grabu, dębu oraz poza jabłkiem i brzoskwinią z owocami:  gruszką,  truskawką; orzechami:  laskowym, 
włoskim, ziemnym; z migdałem i z  jarzynami:  selerem, pietruszką, marchewką (porównaj badanie 3950).  
Bet v 2 jest małym alergenem brzozy, należącym do rodziny profilin, odpowiedzialnym za 20-30% alergii na pyłek 
brzozy i reaktywność krzyżową pyłków i pokarmów pochodzenia roślinnego, spowodowaną konserwatywnymi 
epitopami profilin różnych gatunków. Bet v 2 pyłku brzozy może być wykorzystywana do oceny reaktywności 
przeciwciał IgE od uczulonych na pyłek brzozy i reaktywności krzyżowej pomiędzy bylicą pospolitą, pyłkami trawy, 
selerem, marchwią i orzechami laskowymi (zespoły: brzoza-bylica-seler, brzoza-bylica-marchew-seler-przyprawy 
(porównaj badanie 3951).  
Bet v 4, Bet v 6 są małymi alergenami brzozy rzadko stanowiącymi wyłączną przyczynę objawów klinicznych 
uczulenia.  Jeżeli objawy kliniczne występują, to ich prawdopodobną przyczyną jest pierwotne uczulenie przez 
homologiczny alergen z innego źródła. 
Bet v 4 należy do polykalcyn (białek wiążących wapń), panalergenu roślinnego, obecnego wyłącznie w dojrzałym 
pyłku roślin kwitnących: traw, drzew i ziół. Obecność przeciwciał IgE anty- Bet v 4 obserwowana jest częściej u 
dzieci niż dorosłych. 
Bet v 6 biochemicznie  jest  reduktazą izoflawonów (IFR). IFR stwierdzono w jabłkach, gruszkach, pomarańczach, 
mango, liczi, marchwi, bananach, grochu i ciecierzycy. Białko podobne do IFR zidentyfikowano w kukurydzy i 
tytoniu.

781 Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza, CCD)
Poza składnikami mleka krowiego: alfa-laktoalbuminą, beta-laktoglobuliną, kazeiną, albuminą surowicy wołowej, 
BSA i laktoferyną oraz jaja kurzego: owomukoidem, owoalbuminą, konalbuminą i lizozymem, panel zawiera 
molekularne komponenty orzeszków arachidowych: trzy alergeny główne, termostabilne i odporne na trawienie: 
Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3 i reagujący krzyżowo z brzoskwinią składnik Ara h 9 oraz alergen główny brzozy: 
Bet v 1. Molekularne komponenty alergenów orzeszków ziemnych omówiono w opisie badania 3959 i 3963, 
molekularne komponenty alergenów jaja kurzego w opisie badania 3964, mleka w opisie badania 782. 
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782  Panel alergenów zawiera: ekstrakt mleka krowiego (f2); nBos d 4, Alfa-laktoalbuminę 
(f76); nBos d 5, Beta-laktoglobulinę (f77); nBos d 8, kazeinę (f78); nBos d, laktoferynę 
(f334); nBos d 6, surowiczą albuminę wołową, BSA (e204); CCD.

Mleko krowie (F2) jest najpowszechniej uczulającym alergenem pokarmowym u dzieci, odpowiedzialnym za 
wysoki odsetek śmiertelnych reakcji anafilaktycznych. Głównym alergenami mleka są: kazeina (Bos d 8) stanowiąca 
80% wszystkich białek mleka, przyczyna większości reakcji anafilaktycznych oraz dwa białka serwatkowe: alfa-
laktoalbumina (Bos d 4) i beta-laktoglobulina (Bos d 5). Kolejne alergeny mleka to alergeny serwatkowe: albumina 
surowicy bydlęcej, BSA (Bos d 6), immunoglobulina mleka krowiego (Bos d 7) i laktoferyna (Bos d laktoferyna). W 
kazeinie, alergenie termostabilnym, nie tracącym potencjału uczulającego pod wpływem enzymów trawiennych, 
wyróżniane są frakcje alfa s 1 i 2, beta i kappa, o różnej reaktywności z IgE. Alergeny serwatkowe są termolabilne 
i wrażliwe na działanie proteaz, a Bos d 6 stanowi alergen główny mięsa wołowego. Obecność IgE-anty Bos d 
8 posiada większą dodatnią (96%) i ujemną (78%) wartość predykcyjną dla alergii na mleko, niż obecność IgE 
reaktywnych w stosunku do alergenów pełnego mleka, f2, odpowiednio: 93% i 57%, dla wartości decyzyjnej 
16,6 kU/l. Istnieje udokumentowany klinicznie pogląd, że identyfikacja IgE anty- Bos d 8 pozawala na zastąpienie 
doustnej prowokacji mlekiem. U dzieci wykazano, że następujący z wiekiem spadek stężenia IgE anty- Bos d 4, d 
5 i d 8 jest czynnikiem predykcyjnym dla nasilania tolerancji na mleko. 

854 Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła)
Jad osy: i209 (rVes v 5); ad pszczoły: i208 (rApi m 1); CCD
Panel zawiera główne alergenowe komponenty molekularne jadu pszczoły miodnej (Apis mellifera), I1: i208 
(Api m 1) i jadu osy, I3 i209 (Ves v 5) w formie preparatów rekombinantowych oraz jako oddzielną pozycję, 
reagujące krzyżowo, obecne w obu jadach, determinanty cukrowe (CCD). Pozwala na precyzyjne różnicowanie 
alergii na jad osy i jad pszczoły oraz różnicowanie podwójnego uczulenia (osa + pszczoła) i reakcji krzyżowych 
spowodowanych przez CCD. 
Api m 1 (Fosfolipaza A2 jest alergenem głównym jadu pszczoły.
Rekombinantowy, diagnostyczny preparat Api m 1: r Api m 1 pozbawiony nieswoistych determinant cukrowych 
(CCD), wykazuje większą specyficzność diagnostyczną. Reaktywność sIgE w stosunku do rApi m 1 stwierdzono 
u 80% osób z alergią na jad pszczoły miodnej wykazujących dodatnie wyniki testów skórnych. Strukturalna 
identyczność jest fosfolipazy A jest odpowiedzialna za reaktywność krzyżową Api m 1 z fosfolipazą trzmiela. Alergia 
na jad pszczeli może powodować zagrażające życiu lub nawet śmiertelne ogólnoustrojowe reakcje alergiczne. 
Ves v 5 (Antygen 5) białko składające się z 204 reszt aminokwasowych, jest głównym alergenem jadu osy (Vespula 
vulgaris), odpowiedzialnym za większość ogólnoustrojowych reakcji anafilaktycznych, reagującym z IgE od 
większości osób uczulonych na jad osy. Pozostałe dwa alergeny jadu to hialuronidaza i fosfolipaza. Rekombinantowy, 
diagnostyczny preparat Ves v 5: r Ves v 5 pozbawiony jest nieswoistych determinant cukrowych (CCD), co 
zwiększa jego specyficzność diagnostyczną, przez eliminację reaktywności krzyżowej z Api m 1. Większość osób 
uczulonych na jady owady błonkoskrzydłe wykazuje reakcję na więcej niż jeden jad osowatych. 

3959  Panel orzeszki ziemne DPA-Dx, 8 alergenów rAra h1 (f422), rAra h 2 (f423), rAra h 3 
(f424), rAra h 5 (f444), rAra h 6 (f429), rAra h 7 (f445), rAra h 9 (f427), rBet v 1 (t215) 
(homologiczny do Ara h 8), CCD marker

3963 Panel orzeszki ziemne, 6 alergenów - POLYCHECK f13 Orzeszek ziemny; f422 Ara h 
1; f423 Ara h 2; 424 Ara h 3; F352 Ara h 8; F427 Ara h 9

Orzeszki ziemne wywołują ciężkie i gwałtowne, systemowe reakcje uczuleniowe, łącznie z reakcjami śmiertelnymi. 
Niebezpieczeństwo związane z orzeszkami jest o tyle większe, że ich komponenty obecne są jako alergen 
ukryty w oleju arachidowym stanowiącym składnik szeregu produktów żywnościowych i kosmetyków. Opisano i 
scharakteryzowano biochemicznie 13 komponentów alergenu orzeszków. Alergenami głównymi są termostabilne: 
Ara h 1, Ara h 2 i Ara h 3, z których, co istotne, Ara h1 i Ara h3 wykazują wzrost reaktywności antygenowej po 
wyprażeniu. Reakcje na Ara h 1-3 są najsilniejsze i systemowe. Bet v 1, alergen główny brzozy, należący do białek 
roślinnego systemu ochronnego, został w panelu uwzględniony jako homolog alergenu Ara h8, odpowiedzialnego 
za reaktywność krzyżową orzeszków z pyłkiem m.in. brzozy, grabu, leszczyny i olchy, istotną zwłaszcza na północy 
Europy (w tym w Polsce). Termostabilny alergen Ara h 9, należący do niespecyficznych białek transportujących 
lipidy (LTP) jest alergenem istotnym w basenie morza Śródziemnego, jako homolog alergenu brzoskwini (Pru p 
3) i szeregu innych homologów o charakterze LTP obecnych, m.in. w orzechach, roślinach strączkowych i kiwi. 
Reakcje na Ara h 8,9 są łagodne i miejscowe. 
Obecność podwyższonego poziomu sIgE dla Ara h 2 kilkakrotnie zwiększa specyficzność rozpoznania alergii na 
orzeszki w porównaniu do oznaczeń IgE dla ekstraktu orzeszków (f13) i SPT, w których odsetek wyników fałszywie 
dodatnich przekracza 10%. Równocześnie wykazano, że Ara h 2 odpowiada za reakcje krzyżowe z migdałami, 
orzechami brazylijskimi i laskowymi. 
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3964 Panel komponenty jaja kurzego - POLYCHECK f01 - Białko; f75 - Żółtko; f233 - Gal d 
1, owomukoid; f232 - Gal d 2, owalbumina; f323 - Gal d 3, konalbumina; k208 - Gal d 
4, lizozym

Alergie na jajko kurze częstotliwością występowania u dzieci ustępują jedynie alergii na mleko krowie. Obserwowane 
są reakcje anafilaktyczne zagrażające życiu. Alergenami głównymi jajka (białka) są: Gal d 1 - owomukoid, Gal d 2 - 
owoalbumina, Gal d 3 - konalbumina, Gal d 4 - lizozym; alergenami małymi jajka (żółtka) są: Gal d 5 - alfa liwetyna 
i ciepłostabilna Gal d 6. Większość komponentów alergenowych jaja jest ciepłolabilna, stąd duży ( powyżej 75%) 
spadek alergenowości po ugotowaniu (10 min.) i po pieczeniu. W rozpoznaniu alergii na jajo kurze podkreślana 
jest istotność obecności sIgE anty-Gal d 1 (owoalbumina). 95% uczulonych na jajko kurze, z dodatnim SPT i z 
dodatnim wynikiem sIgE anty-Gal d 1 wykazywało reakcję alergiczną na jajko surowe, a 94% procent uczulonych, 
z dodatnim SPT, lecz z ujemnym wynikiem dla IgE anty-Gal d 1, tolerowało jajko gotowane. Alergen żółtka, 
częściowo termostabilna liwetyna, Gal d 5, przez to, że występuje również w piórach i mięsie drobiowym może 
wywoływać zarówno objawy oddechowe, jak i alergie pokarmowe, powodując tzw. zespół ptasiego jaja. 

3958 rTri omega 19 Pszenica, omega-5-gliadyna (F-416), IgE swoiste
Diagnostyka molekularna ciężkich przypadków alergii na białka pszenicy. Ciężkie reakcje alergiczne na pszenicę (lub 
produkty zawierające pszenicę), łącznie z reakcją anafilaksji powysiłkowej związanej ze spożyciem pokarmu (food-
dependent exercise-induced anaphylaxis, FDEIA) wiążą się z podniesionym poziomem IgE specyficznej w stosunku 
do białka pszenicy: omega-5-gliadyny (Tri a 19). W pomiarach in vitro stężenia IgE specyficznej dla omega-5-
gliadyny stosowany jest preparat rekombinantowy cząsteczki Tri a 19 : rTri a 19. Wykazano 100% czułość i 
swoistość testu z rTri a 19 w diagnostyce ciężkiej alergii na pszenicę i diagnostyce anafilaksji zależnej od pszenicy 
indukowanej wysiłkiem (ang. wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis, WDEIA). 
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Oznaczenia alergenowo-specyficznej IgE in vitro w oparciu zminiaturyzowane  
panele alergenów molekularnych

878 ISAC test, panel alergenów. ImmunoCAP® ISAC
ISAC stanowi zminiaturyzowaną platformę wykorzystującą mikromacierze (Biochip) jako fazę stałą dla testu o charakterze 
immunochemicznego testu immunofluorescencyjnego. Umożliwia równoczesny pomiar stężenia IgE specyficznych dla 
panelu 112 komponent molekularnych alergenów izolowanych z 51 źródeł, w objętości 30 μl surowicy, w ciągu 4 godzin. 
Pomiar fluorescnecji wykonywany jest za pomocą skanera laserowego, a wyliczanie stężenia IgE na podstawie sygnału 
fluorescencji dokonywane przez program Phadia Microarray Image Analysis (MIA). ImmunoCAP® ISAC przeznaczony jest 
do rozpoznawania typu alergii (alergia pojedyncza, współistniejące, reaktywność krzyżowa), określania możliwego nasilenia 
objawów (miejscowe, systemowe), prognozowania rozwoju i ewolucji alergii oraz dla optymalizacji profilaktyki (unikanie 
ekspozycji na alergen uczulające i ich homologi odpowiadające za reaktywność krzyżową (np. w postaci OAS). Wyniki 
testu o zakresie pomiarowym 0,3 do 100 ISU wyrażone są w standaryzowanych jednostkach ISAC (ISU). Wyniki liczbowe 
przyporządkowywane są do czterostopniowej skali ImmunoCAP ISAC. Do każdego wyniku dołączany jest komentarz 
podsumowujący i opis komponent molekularnych stanowiących epitopy dla swoistych przeciwciał IgE. Obecność 
przeciwciał IgE oznacza ryzyko choroby alergicznej, tym wyższe in wyższe stężenie sIgE zostało stwierdzone.
Swoiste gatunkowo roślinne alergeny molekularne obecne w pokarmie: Kiwi: Acd d 1 - proteinaza cysteinowa, Acd 
d 2 - białko podobne do taumatyny, Acd d 5 - kiwelina, Acd d 8 - PR-10; Seler: Api g 1 PR-10; Marchew: Dau c 1 - PR-
10; Jabłko: Mal d 1 - PR-10; Brzoskwinia: Pru p 1 - PR-10, Pru p 3 - LTP; Orzech brazylijski: Bre e 1 - Albumina białka 
spichrzowego 2S; Orzech nerkowca: Ana o 2 - albumina białka spichrzowego 2S; Orzech laskowy: Cor a 9 - albumina 
białka spichrzowego 2S, Cor a 1.0401 - PR-10, Cor a 8 - LTP (białko transportujące lipidy); Sezam ziarno: Ses i 1 - albumi-
na białka spichrzowego 2S; Orzech ziemny: Ara h 1 - albumina białka spichrzowego 2S, Ara h 2 - albumina białka spichrzo-
wego 2S, Ara h 3 - albumina białka spichrzowego 2S, Ara h 8 - PR-10; Soja: Gly m 4 - PR-10, Gly m 5 - białko spichrzowe, 
beta-konglycinina, Gly m 6 - białko spichrzowe, glycinina; Pszenica: Gliadyna - nieoczyszczona, Tri a 19.01.01 - Omega 5 
gliadina, Tri a 18 - aglutynina izolektyny 1, Tri a aA_TI - Alpha-Amylaza/Inhibitory trypsyny.; Alergeny molekularne pyłku 
traw: Trawa bermudzka (cynodon palczasty): Cyn d 1 - grupa 1 alergenów traw; Tymotka łąkowa: Phl p 1 - grupa 1 
alergenów traw; Phl p 2 - grupa 2 alergenów traw, Phl p 4 - Berberine bridge enzyme, Phl p 5 - grupa 5 alergenów traw, 
Phl p 6 - grupa 5 alergenów traw, Phl p 7 - polcalciny, Phl p 11 - inhibitor trypsyny, Phl p 12 - profilina; Swoiste gatunko-
wo alergeny molekularne obecne w pyłku drzew: Olcha: Aln g 1 - PR-10; Brzoza: Bet v 1 - PR-10, Bet v 2 - profilina, 
Bet v 4 - polcalicina;NLeszczyna: Cor a 1 - PR-10; Cyprys: Cup a 1 - liaza pektynowa; Cedr japoński: Cry j 1 - liaza 
pektynowa; Oliwka: Ole e 1 - inhibitor trypsyny, Ole e 2 - profilina; Platan: Pla a 1 - inhibitor invertazy, Pla a 2 - poligalak-
turonazy; Alergeny molekularne pyłku chwastów: Ambrozja: Amb a - liaza pektynowa; Bylica: Art. v 1 - defensyna, Art. 
v 3 - LTP; Parietaria (pomurnik): Par j 2 - LTP; Solanka kolczysta: Sal k 1 - metyloesteraza pektynowa; Szczyr roczny: 
Mer a - profilina Bromelina Ana c 2 - CCD; Alergeny molekularne lateksu:Hev b 1 - czynnik wydłużania gumy, Hev b 
3 - białko małych cząsteczek gumy, Hev b 5 - kwaśne białko lateksu, Hev b 6 - heweina, Hev b 8 - profilina;Nieroślinne 
alergeny molekularne obecne w pokarmie:Mleko: Bos d 4 - alpha-laktalbumina, Bos d 5 beta - laktoglobulin, Bos d 6 - 
albumin surowicy wołowej, Bos d 8 - kazeina, Bos d lactoferyna - transferryna; Jako kurze: Białko Gal d 1 - ovomukoid, 
Gal d 2 - ovalbumina, Gal d 3 conalbumina; Żółtko: Gal d 5 Livetyna (albumina surowicy specyficzna dla kur); Karp: Cyp c 
1 - parvalbumina; Dorsz: Gad c 1 - parvalmumina; Krewetka: Pen a 1 - tropomiozyna, Pen i 1 - tropomiozyna, Pen m 1 - 
tropomiozyna.; Alergeny molekularne roztoczy: Der p 1 - proteinaza cysteinowa, Der p 2 - białko rodziny NPC2 (białko 
Niemanna-Picka typu C, transportujące wewnątrzkomórkowo cholesterol), Der p 10 - tropomiozyna, Der f 1 - proteaza 
cysteinowowa, Der f 2 - białko z rodziny NPC2, Eur m 2 - białko z rodziny NPC2; Alergeny molekularne zwierząt: 
Pies: Can f 1 - lipocaina, Can f 2 - lipocaina, Can f 3 - surowica albuminy; Kot: Fel d 1 - uteroglobulina, Fel d 2 - albumina 
sruowicy, Fel d 4 - lipocaina; Mysz: Mus m 1 - lipocaina; Koń: Equ c 3 - albumina surowicy; Alergeny molekularne pleśni: 
Alternaria: Alt a 1 - kwaśna glikoproteina, Alt a 6 - enolaza; Aspergillus: Asp f 1 rodzina mitofilin, Asp f 2 - białko wiążące 
fibrinogen, Asp f 3 - białko peroksysomalne, Asp f 4 - character nieznany, Asp f 6 - zawierająca Mn dysmutaza ponadtlen-
kowa; Cladosporium: Cla h 8 - dehydrogenaza mannitolu; Alergeny molekularne karalucha: Bla g 1 - alergen krzyżowy 
grupy I wydalany z kałem, Bla g 2 - nieaktywna proteaza asparaginowa; Bla g 4 - calycina, Bla g 5 - S-transferaza glutationo-
wa, Bla g 7 - tropomiozyna; Alergeny molekularne pszczoły miodnej: Api m 1 - fosfolipaza, Api m 4 - melittina; Alergeny 
molekularne nicenia Anisakis: Ani s 1 - inhibitor proteazy serynowej, Ani s 3 - tropomiozyna
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3965 Panel alergenów molekularnych (280 komponent) - ALEX
Zminiaturyzowana nano-platforma immunoenzymatycznych oznaczeń in vitro, umożliwiająca równoczesny pomiar całkowitej 
IgE i IgE swoistej w stosunku do 160 ekstraktów alergenowych i 122 alergenów molekularnych, oparciu o unikalne rozwiązanie 
fazy stałej testu. Alergeny sprzęgane są oddzielnie z nanocząstkami nośnika w sposób uwzględniający ich właściwości chemiczne 
i strukturę fizyczną (w tym strukturę przestrzenną epitopów). Opłaszczone alergenami nanocząstki nanoszone są na podłoże 
stałe chipu w postaci szeregów kropek w układzie podobnym do zminiaturyzowanej mikropłytki. Każda kropka zawiera 
nanocząstki opłaszczone innym alergenem. Ogromna sumaryczna powierzchnia nanocząstek w każdej kropce zwielokrotnia 
powierzchnię fazy stałej prezentującej antygen przeciwciałom, co istotnie poprawia parametry analityczne testu. Ilościowe 
wyniki uzyskane dla poszczególnych alergenów, wyrażone w międzynarodowych jednostkach alergenowo-specyficznej IgE 
(IgEA), przypisywane są do pięciu klas: 0 (ujemnej) i czterech klas dodatnich o rosnącym ryzyku objawów klinicznych alergii. 
W raporcie wskazane są również najwyższe stężenia sIgE dla kategorii alergenów (np. zboża, owoce) i rodzin alergenów 
homologicznych, istotne dla określania ryzyka reakcji krzyżowych. Inkubacja próbek badanej surowicy z absorbentami 
sIgE-anty CCD (bromelainą ananasa i homologiem ludzkiej laktoferyny) w procedurze testu redukuje zawyżenie wyników 
powodowane przez krzyżową reaktywności sIgE z cukrowymi składnikami alergenów. 
Akacja: Aca m; Roztocza spichrzowe: Aca s; Kiwi: Act d, Act d 1, Act d 10, Act d 2, Act d 5; Pieczarka: Aga b; Cebula: All c; 
Czosnek: All s; Olsza czarna: Aln g, Aln g 1, Aln g 4; Alternaria alternata: Alt a, Alt a 1; Szarłat szorstki: Ama r; Ambrozja 
bylicolistna: Amb a, Amb a 1, Amb a 4; Ananas: Ana c; Orzech nerkowca: Ana o, Ana o 3; Nicienie: Ani s 1, Ani s 3; Seler: 
Api g, Api g 1, Api g 2, Api g 6; Pszczoła miodna: Api m; Jad pszczeli: Api m 1, Api m 10, Api m 2; Orzech arachidowy: Ara 
h, Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3, Ara h 6, Ara h 8, Ara h 9; Bylica pospolita: Art v, Art v 1, Art v 3; Aspergillus fumigatus: Asp f, Asp 
f 3, Asp f 4, Asp f 6; Owies: Ave s; Orzech brazylijski: Ber e, Ber e 1; Brzoza brodawkowata: Bet v, Bet v 1, Bet v 2, Bet v 
6; Karaluch: Bla g, Bla g 1, Bla g 2, Bla g 4, Bla g 5; Blomia tropicalis: Blo t; Wołowina: Bos d 2; Mleko krowie: Bos d 4, Bos 
d 5, Bos d 6, Bos d 8; Wołowina: Bos d; Mleko krowie: Bos d; Nabłonek krowi: Bos d; Kapusta: Bra o; Mleko wielbłądzie: 
Cam d; Candida albicans: Can a; Pies: Can f, Can f 2, Can f 3; Papryka: Cap a; Mleko kozie: Cap h; Nabłonek kozi: Cap 
h; Kminek: Car c; Orzech pecan: Car I; Papaja: Car p; Świnka morska: Cav p; Komosa biała: Che a, Che a 1: Komosa 
ryżowa: Che q; Krab spp: Chi; Ciecierzyca: Cic a; Pomarańcza: Cit a; Cladosporium herbarum: Cla h, Cha h 8; Orzech 
laskowy: Cor a 1.0103, Cor a 1.0104; Cor a 11, Cor a 14, Cor a 8, Cor a 9, Cor a; Pyłek leszczyny: Cor a; Chomik: Cri c; 
Kryptomeria japońska Cry j; Melon: Cuc m; Nasiona dyni: Cuc p; Cyprys: Cup a 1, Cup s; Trawa bermudzka: Cyn d; Karp: 
Cyp c 1; Marchew: Dau c, Dau c 1; Dermatophagoides farina: Der f, Der f 1, Der f 2; Dermatophagoides pteronyssinus: 
Der p, Der p 1, Der p 10, Der p 11, Der p 23, Der p 5, Der p 7; Jad szerszenia: Dol spp; Nabłonek koński: Equ c 1; Mięso 
końskie: Equ c; Mleko końskie: Equ c; Nabłonek koński: Equ c; Gryka zwyczajna: Fag e, Fag e 2; Buk zwyczajny: Fag s; Kot: 
Fel d, Fel d 1, Fel d 2, Fel d 4; Fikus: Fic b; Figa: Fic c; Truskawka: Fra a; Jesion wyniosły: Fra e, Fra e 1; Dorsz atlantycki: Gad 
m, Gad m 1; Białko jaja kurzego: Gal d 1, Gal d 2, Gal d 3, Gal d 4; Żółtko jaja kurzego: Gal d 5; Białko jaja kurzego: Gal 
d; Mięso kurze: Gal d; Żółtko jaja kurzego: Gal d; Glycyphagus domesticus: Gly d, Gly d 2; Soja: Gly m, Gly m 4, Gly m 5, 
Gly m 6, Gly m 8; Nasiona słonecznika: Hel a; Lateks: Hev b, Hev b 1, Hev b 11, Hev b 3, Hev b 5, Hev b 6.02, Hev b 8; 
Homar: Hom g; Hom s LF (homolog ludzkiej laktoferyny); Jęczmień: Hor v; Chmiel: Hum I; Orzech włoski: Jug r 1, Jug r 2, 
Jug r; Pyłek orzecha włoskiego: Jug r; Jałowiec: Jun a; Sałata: Lac; Soczewica: Len c; Roztocza spichrzowe: Lep d; Liquster 
pospolity: Lig v; Liczi: Lit c; Krewetka: Lit s; Kałamarnica: Lol; Pyłek życicy: Lol p 1; Nasiona łubinu: Lup a; Makadamia: 
Mac i 2 S Albumina; Makadamia: Mac inte; Jabłko: Mal d, Mal d 1, Mal d 2, Mal d 3; Malassezia sympodialis: Mala s 1, Mala 
s 11, Mala s 5, Mala s 6, Mala s 9; Mango: Man i; Mięso indycze: Mel g; Szczyr roczny: Mer a; Morwa czerwona: Mor r; 
Banan: Mus a; Mysz domowa: Mus m 1; Omułek jadalny: Myt e; Oliwka: Ole e 1; Pyłek oliwki europejskiej: Ole e 2; 
Oliwka: Ole e; Oregano: Ori v; Ryż: Ory s; Mięso królicze: Ory; Królik nabłonek: Ory; Ostryga: Ost e; Mięso owcze: 
Ovi a; Mleko owcze: Ovi a; Nabłonek owczy: Ovi a; Krewetka: Pan b; Proso: Pan m; Nasiona maku: Pap s, Pap s 2S 
Albumina; Pomurnik: Par j, Par j 2; Paspalum notatum: Pas n; Małż: Pec; Penicillum chrysogenum: Pen ch; Krewetka: Pen 
M 1; Karaluch amerykański: Per a, Per a 7; Awokado: Pers a 7; Pietruszka: Pet c; Fasola biała: Pha v; Tymotka łąkowa: Phl 
p, Phl p 1, Phl p 12, Phl p 2, Phl p 5.0101, Phl p 6, Phl p 7; Palma daktylowa: Pho d 2; Trzcina pospolita: Phr c; Anyż: Pim a; 
Groch: Pis s; Pistacja: Pis v; Platan klonolistny: Pla a, Pla a 1; Babka lancetowata: Pla I, Pla I 1; Jad klecanki rdzaworożnej: 
Pol d, Pol d 5; Topola czarna: Pop n; Wiśnia: Pru av; Śliwka: Pru do; Migdał: Pr udu; Brzoskiwinia: Pru p, Pru p 3; Gruszka: 
Pyr c; Dąb szypułkowy: Que r; Szczur: Rat n; Malina: Rub i; Małż: Rud spp; Szczaw polny: Rum a; Drożdże: Sac c; Solanka 
kolczysta: Sal k; Łosoś: Sal s; Żyto: Sec c; Pyłek żyta: Sec c; Sezam: Ses i, Ses i 1; Gorczyca: Sin; Nasiona gorczycy: Sin a 
1; Ziemniak: Sol t; Pomidor: Sola I, Sola I 6; Sorgo: Sor h; Wieprzowina: Sus d; Nabłonek świni: Sus d; Lilak pospolity: 
Syr v; Tuńczyk: Thu a; Pszenica zwyczajna: Tri a; Pszenica zwyczajna, Gliadyna: Tri s; Pszenica orkisz: Tri s; Rozkruszek 
drobny: Tyr p; Wiąz pospolity: Ulm c; Pokrzywa zwyczajna: Urt d; Borówka czarna: Vac m; Jad osy pospolitej: Ves v, Ves 
v 5; Winogrona: Vit v 1; Kukurydza: Zea m; Pyłek kukurydzy: Zea m. 
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Inne badania laboratoryjne istotne dla diagnostyki chorób o podłoży alergicznym

3958 rTri omega 19 Pszenica, omega-5-gliadyna (F-416), IgE swoiste
249 Dopełniacz, składowa C-3 c
250 Dopełniacz, składowa C4
253 Kompleksy immunologiczne
259 C1 inhibitor, aktywność
260 C1 inhibitor, stężenie
700 IgE całkowite 
701 Eozynofilia bezwzględna.
702 Eozynofilia wymaz z nosa.
703 Eozynofilia, wymaz z gardła
877 Tryptaza
3895 Histamina
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