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Abstract
Allergic diseases are becoming more and more urgent problem in the word – its affects the health of
many people, becomes a difficult economic burden for society.
About 30 percent the world’s population is suffering from allergic diseases. About 90 percent patients
have several allergic illness. According to the World Health Organization (WHO), the incidence of
allergic diseases has increased rapidly over the last fifty years in the industrialized countries. The
sensitization to allergens is currently diagnosed with up to 50 percent of school-age children. According
to the data of the Hygiene Institute of the Lithuanian Health Information Center the incidence of allergic
diseases had increased from 30,8 to 44,5 in the last decade in Lithuania.
As allergic diseases are increasing, accurate diagnosis of allergens is important for clinical practice,
scientific and epidemiological research. The skin prick test and the detection of specific allergens of
immunoglobulins E are the main research methods used for diagnostics of allergic diseases. However,
only few studies have been founded to determine which method is more accurate. More authors say
there is no ‘gold standard’ study as both studies have said different correlations with different allergens
in different age groups.
In this study, we trying to review sources of literature that investigate children’s sensitivity to different
allergens E.
Keywords: skin prick test, specific allergens of immunoglobulins E, allergy, allergens, children.
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Alergenams specifinių imunoglobulinų ir odos dūrio mėginio
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Santrauka
Alerginiai susirgimai pasaulyje tampa vis aktualesne problema – ši liga daro įtaką daugelio žmonių
sveikatai, taip pat tai tampa nelengva ekonomine našta visuomenei.
Apie 30 proc. pasaulio gyventojų serga alerginėmis ligomis. Apie 90 proc. pacientų kenčia nuo kelių
alerginių ligų. Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, industrinių šalių gyventojų
sergamumas alerginėmis ligomis per pastaruosius penkiasdešimt metų sparčiai išaugo, o įsijautrinimas
alergenams šiuo metu diagnozuojamas iki 50 proc. mokyklinio amžiaus vaikų visame pasaulyje.
Lietuvos sveikatos informacijos centro Higienos instituto (LSIC HI) duomenimis, per pastarąjį
dešimtmetį Lietuvoje alerginių ligų pasireiškimo dažnis išaugo nuo 30,8 iki 44,5 asmenų 1000 gyv.
Kadangi sergamumas alerginėmis ligomis didėja, tikslus alergenų diagnozavimas yra svarbus klinikinei
praktikai, moksliniams ir epidemiologiniams tyrimams. Odos dūrio mėginys (ODM) ir specifinių
alergenams imunoglobulinų E (sIgE) nustatymas – tai tyrimai metodai, naudojami alerginių ligų
diagnostikai. Tačiau yra atlikta nedaug tyrimų, kuriuose būtų atsakoma, kuris metodas – ar sIgE
nustatymas, ar ODM yra tikslesnis ir patikimesnis. Vis daugiau autorių teigia, kad nėra ,,auksinio
standarto” tyrimo, nes abu tyrimai skirtingai koreliuoja su skirtingais alergenais įvairiose amžiaus
grupėse.
Šiame tyrime siekėme apžvelgti literatūros šaltinius, tiriančius vaikų įsijautrinimą skirtingiems
alergenams ODM ir sIgE tyrimų pagalba.
Raktiniai žodžiai: specifiniai alergenams imunoglobulinai E, odos dūrio mėginys, alergija, alergenai,
vaikai.

2

2019 May 23. Journal of Medical Sciences. Vol. 7(11). ISSN: 2345-0592

1. Nuo imunoglobulino E priklausoma alergija
Alergija – tai imuninių mechanizmų sukelta
padidėjusio jautrumo reakcija.
Pirmą kartą alergenui patekus į organizmą,
jame per kelias savaites pasigamina IgE klasės
antikūnai. SIgE rišasi prie bazofilų ir putliųjų
ląstelių specifinių imunoglobulino receptorių ir
tokiu būdu sudirgina šias ląsteles. Pakartotinai
patekusį alergeną – antigeną jau atpažįsta sIgE.
Vyksta antikūnų – antigenų sąveika. Dėl to
ląstelės degranuliuoja ir atsipalaiduoja
vazoaktyvūs
mediatoriai
(histaminas,
serotoninas, bradikininas ir kt.). Dėl kartotinės
alergeno ir specifinių antikūnų sąveikos įvyksta
alerginė reakcija. Jos metu pažeidžiami
organizmo audiniai – pasireiškia klinikiniai
alergijos simptomai.
2. Įsijautrinimas alergenams
Įsijautrinimas alergenams yra svarbiausias
alerginių ligų rizikos veiksnys. Įsijautrinimas
reiškia alergenui specifinių IgE gamybą.
Įsijautrinimas ir alergija nėra sinonimai, nes
įsijautrinimas alergenams gali būti nustatomas
ir nepasireiškiant klinikiniams alergijos
simptomams.
2005 – 2006 m. Nacionalinės sveikatos ir
mitybos tyrimo (angl. NHANES) metu buvo
įtraukti 8086 vyresni nei 6 metų amžiaus
tiriamieji. Jiems buvo vertinamos bendrojo IgE
(bIgE) ir sIgE reikšmės, siekiant ištirti alerginių
ligų koreliaciją su IgE kiekiais. SIgE antikūnai
prieš bent vieną alergeną buvo rasti 44 proc.
visų tiriamųjų, tačiau tik 34 proc. iš jų
pasireiškė
klinikiniai alerginės ligos
simptomai.
Panašūs rezultatai aprašomi ir N. Nicolaou su
kolegomis atliktame kohortiniame (angl.
cohort) tyrime. Jame buvo tiriamas
įsijautrinimas žemės riešutams 8 metų amžiaus
vaikams, tiriant sIgE ir atliekant ODM. 12 proc.
vaikų buvo jautrūs žemės riešutams, tačiau tik
2 proc. iš jų pasireiškė klinikiniai alergijos
žemės riešutams simptomai.
Todėl galima teigti, kad daugiau žmonių yra tik
įsijautrinę alergenams, nors klinikiniai
simptomai dar nepasireiškė.
3. Alergenai

Alergenai – tai medžiagos, galinčios sukelti
padidėjusio jautrumo reakciją. Alergizuoti gali
bet kuri medžiaga, veikianti žmogų aplinkoje.
Daugelis alergenų, sąveikaujančių su IgE, yra
baltymai.
Tiriant įsijautrinimą skirtingiems alergenams
yra naudojami alergenų ekstraktai. Tai
kompleksas organizmą galimai alergizuojančių
ir nealergizuojančių molekulių mišinių.
Dažniausiai
klinikinėje
praktikoje
yra
naudojamos fiksuotos alergenų ekstraktų
paletės. Jų naudojimas yra naudingas klinikinei
praktikai, nes yra nustatomi ne tik tie alergenai,
kurie alergizuoja pacientą, bet ir tie, kurie nėra
numatyti, remiantis anamneze. Vis dėlto
fiksuotų alergenų palečių naudojimas gali
neduoti teigiamų rezultatų, nes jose gali nebūti
to alergeno, kuriam pacientas yra alergiškas.
3.1. Įsijautrinimas žiedadulkių alergenams
Epidemiologiniai
tyrimai
rodo,
kad
pastaraisiais
dešimtmečiais
sergamumas
žiedadulkių alergenų sukeltomis alerginėmis
ligomis visame pasaulyje didėja. Lietuvoje
dažniausiai alergizuoja žolių, beržų ir kitų
lapuočių augalų žiedadulkių alergenai.
1999 – 2002 m. KMU Pulmonologijos ir
imunologijos klinikoje atliktame tyrime buvo
atrinktas 101 ligonis, kuriam AR ir AA
požymiai pasireiškė tik augalams sužydėjus –
sezoniškai. Tyrime nustatyta, kad Lietuvoje
dažniausiai alergizuoja varpinių žolių –
motiejuko ir šunažolės alergenai. Šios žolės yra
paplitusios Lietuvos pievose, žydi gegužės –
liepos mėnesiais, įsijautrinimą joms skatina
didelis vėju išnešiojamų žiedadulkių kiekis.
Taip pat motiejuko alergenas lemia kryžminį
įsijautrinimą piktžolių ir beržinių medžių
alergenams, todėl gali būti randamas jautrumas
ir šiems alergenams.
Tame pačiame KMU Pulmonologijos ir
imunologijos klinikoje atliktame tyrime buvo
nustatyta, kad viena dažniausiai alergizuojančių
piktžolių yra paprastasis kietis. Įsijautrinimas
kiečiui rastas 42 proc. pacientų.
Net 59,4 proc. šiame tyrime dalyvavusių
pacientų, sirgusių AR, buvo nustatytas
įsijautrinimas beržinių medžių žiedadulkėms.
Šiaurės Europoje alergija beržui yra dažniausia
AR priežastis. Beržo alergeno ir kitų medžių
(alksnio, lazdyno, ąžuolo) alergenai yra
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panašios struktūros, todėl ODM gali būti
teigiami ir su šių medžių alergenais. Dėl šios
priežasties pacientai dažnai būna jautrūs dviejų
ir daugiau medžių rūšių žiedadulkių
alergenams.
K. Warm ir bendraautorių
atliktame tyrime teigiama, kad įsijautrinimas
beržų alergenams reikšmingai susijęs su AR.
3.2. Įsijautrinimas namų aplinkos alergenams
Remiantis LSIC HI duomenimis, Lietuvoje
vieni pagrindinių namų aplinkos alergenų yra
namų dulkių erkutės (D. pteronyssinus, D.
farinae) ir mikroskopiniai grybai (Penicillium,
Aspergillus, Alternaria, Candida, ir kt.).
2005 – 2006 m. Nacionalinės sveikatos ir
mitybos tyrimo (angl. NHANES) metu
nustatyta, kad dažniausiai alergizuojantys namų
aplinkos alergenai yra naminiai gyvūnai (šuo ar
katė) ir pelėsiai. K. Warm ir bendraautorių
atliktame atliktame tyrime nustatyta, kad
įsijautrinimas katės alergenams yra reikšmingai
susijęs su AR, o įsijautrinimas šuns alergenams
– su AA.
4. Alerginis rinitas ir alerginė astma
AR – tai imunologinių padidėjusio jautrumo
reakcijų sukelti simptomai nosies gleivinėje.
AR yra siejamas su IgE hiperprodukcija, kurią
lemia alergenų poveikis nosies gleivinei. AR
dažniau serga maži berniukai, tačiau brendimo
metu ši tendencija pasikeičia ir suaugę vyrai ir
moterys serga vienodai dažnai.
Astma – tai lėtinė uždegiminė kvėpavimo takų
liga. Esant įrodytiems IgE mechanizmams,
naudojamas alerginės astmos terminas.
Dauguma sergančiųjų AR, kartu serga ir AA.
Yra nustatytas epidemiologinis ryšys tarp AA ir
AR.
H. Gough ir kolegų atliktame gimimo
kohortiniame
tyrime
dalyvavo
1314
naujagimiai, turintys didelę alerginių ligų
išsivystymo riziką – vaikų šeimose buvo
mažiausiai du alergiški asmenys (tėvai ar
broliai, seserys). Vaikai buvo sekami iki 20
gyvenimo metų. Buvo nustatyta, kad iki 20
metų AA pasireiškia statistiškai reikšmingai
dažniau tiems vaikams, kurie sirgo AR ir (arba)
egzema.
4.1. Įsijautrinimas alergenams, sergant alerginiu
rinitu ir alergine astma

COAST (angl. Childhood Origins of ASThma)
tyrime buvo tiriami vaikai su padidėjusia AA ir
kitų alerginių ligų išsivystymo rizika.
Alergenui sIgE buvo tirti 1, 3, 6, ir 9 metų
amžiuje. Buvo nustatyta, kad sergant tiek AA,
tiek AR yra nustatomas įsijautrinimas tiems
patiems alergenams. Tačiau įsijautrinimas
nuolatiniams alergenams daugiau buvo susijęs
su AA, o įsijautrinimas sezoniniams
alergenams – su AR.
2005 – 2006 m. Nacionalinės sveikatos ir
mitybos tyrimo (angl. NHANES) metu buvo
nustatyta, kad beveik pusei pacientų (52,7
proc.), kurie skundėsi AR simptomais
tiriamuoju metu, buvo nustatytas įsijautrinimas
bent vienam tiriamam alergenui. Daugumai
tirtų pacientų buvo nustatytas daugybinis
įsijautrinimas. AR dažniau buvo susijęs su
padidėjusiu augalų alergenų sIgE kiekiu.
Nustatyta, kad AR simptomai, kurie pasireiškia
pavasarį – sezoniškai, dažniau susiję su augalų
žiedadulkių alergenais, o nuolatiniai – su
gyvūnų.
5. Specifinių alergenams imunoglobulinų E
nustatymo ir odos dūrio mėginio atitikimas
5.1. Specifinių alergenams imunoglobulinų E
nustatymas ir odos dūrio mėginys – menkai
atitinkantys tyrimo metodai
Daugelyje tyrimų ODM ir alergenams aIgE
nustatymas
apibūdinami
kaip
silpnai
atitinkantys tyrimo metodai.
A. Chauveau ir bendraautorių atliktame tyrime,
kuriame buvo įtraukti 529 10 metų vaikai, buvo
tiriami alergenams sIgE ir kartu atliekami
ODM. Buvo tiriamas įsijautrinimas namų
dulkių erkučių, katės, šuns, beržo, žolių,
Alternaria ir žemės riešutų alergenams.
Atitikimas tarp tyrimo metodų buvo
matuojamas remiantis κ (kappa) koficientu. Iš
visų tiriamųjų, net 53,9 proc. vaikų, buvo
teigiamas tik vienas tyrimo metodas. Buvo
rastas silpnas – patenkinamas atitikimas tarp
ODM ir sIgE tyrimo metodų – κ koeficientas
tirtiems alergenams svyravo tarp 0,1 – 0,44.
Panašios išvados pateikiamos ir A. – M. M.
Schoos
su
bendraautoriais
atliktame
kohortiniame tyrime (angl. birth cohort study).
389 vaikai buvo sekami septynerius metus.
Jiems 0,5, 1,5, 4 ir 6 metų amžiuje buvo tiriami
sIgE ir atliekami ODM tiriant įsijautrinimą 16
dažniausių alergenų: namų dulkių erkučių,
šuns, katės, beržo, motiejuko, kiečio, pelėsių ir
kt. maisto alergenams. Tyrime buvo nustatytas
4
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vidutinis atitikimas tarp sIgE nustatytmo ir
ODM – κ koeficientas, nepaisant kurioje
amžiaus grupėje tirta, buvo <0,6.
Abiejose
tyrimuose
geriausias
tyrimų
atitikimas nustatytas namų dulkių erkučių
alergenams, o prasčiausias – katės, šuns,
pelėsių alergenams.
5.2. Specifinių alergenams imunoglobulinų E
nustatymo ir odos dūrio mėginio atitikimas
ankstyvame vaikų amžiuje
Į A. D. Rø ir kolegų atliktą tyrimą buvo įtraukti
353 dvimečiai vaikai, jiems buvo atliekami
ODM ir nustatomi alergenams sIgE.
Įsijautrinimas skirtingiems alergenams buvo
nustatomas abejais tyrimo metodais. Tyrimų
atitikimas bet kuriems tirtiems alergenams
buvo silpnas. Autoriai teigia, kad nei vienas
tyrimas neturi būti naudojamas kaip alternatyva
kitam, ypač ikimokyklinio amžiaus vaikams.
A. Chauveau ir kolegų tyrime buvo tirti 137
vaikai, sergantys alerginėmis ligomis. Jiems 1,
4,5 ir 6 metų amžiuje buvo tiriami alergenams
sIgE ir atliekami ODM. Abiejų tyrimų
atitikimas 1 metų amžiuje vaikams buvo silpnas
(κ <0,2), tačiau didėjo vaikui augant. Nustatyta,
kad daugiau teigiamų ODM nustatyta vaikams,
kai jie buvo 6 metų amžiuje. Autoriai daro
išvadą, kad ikimokyklinio amžiaus vaikams
būtina tirti ir alergenams sIgE, ir atlikti ODM.

5.3. Nėra „auksinio standarto” tyrimo
JAV gydytojos G. De Vos ir jos kolegų
atliktame tyrime rašoma, kad jeigu atliekamas
tik vienas tyrimo metodas – ar alergenams sIgE
nustatymas, ar ODM, yra nediagnozuojama
nemaža įsijautrinimo alergenams dalis. Į tyrimą
buvo įtraukti 40 vaikų, sergančių AA. Jiems
buvo atliekamas ODM ir tiriami alergenams
sIgE, tiriant įsijautrinimą 7 inhaliaciniams
alergenams: žolių mišinio, ambrozijos, namų
dulkių erkučių, tarakonų, pelės, šuns ir katės.
Buvo rastas silpnas atitikimas tarp šių dviejų
tyrimo metodų. G. De Vos teigia, kad jeigu
atliekamas tik ODM, yra praleidžiama 42 proc.
įsijautrinimo skirtingiems alergenams. Tuo
tarpu, jeigu tiriami tik alergenams sIgE,
praleidžiama 13 proc. įsijautrinimo. Kai
atliekamas tik ODM 80 proc. vaikų yra
praleidžiamas įsijautrinimas bent vienam
alergenui.

Panašios išvados gautos ir 2017 m. A.
Chauveau ir bendraautorių atliktame tyrime –
teigiama, kad jeigu tiriami tik sIgE –
praleidžiama 12,1 proc. įsijautrinimo, o kai
atliekamas tik ODM – 45,2 proc.
IŠVADOS
1. Tiriant alergenams sIgE, vaikams, sergantiems
AR ir AA, nepriklausomai nuo amžiaus grupės,
teigiamų rezultatų gaunama mažiau nei
atliekant ODM.
2. ODM pateikia daugiau informacijos apie vaikų
įsijautrinimą skirtingiems alergenams, tačiau
atliekant ODM dažnai tiriama naudojant
alergenų ekstraktų mišinius, todėl nėra
sužinoma kokiam konkrečiam alergenui vaikas
gali būti įsijautrinęs.
3. Tiriant įsijautrinimą skirtingiems alergenams,
sIgE ir ODM abiejų atitikimas buvo nustatytas
silpnas – patenkinamas, todėl, tiriant
įsijautrinimą vaikams, būtina atlikti abu tyrimo
metodus kartu.
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