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Dlaczego niektórzy chorzy nie uzyskują poprawy w
immunoterapii – znaczenie ekstraktów alergenowych

T E R A P I A

Why do some patients not improve during allergen
immunotherapy. 

 The role of alleregen extract standardization.
S U M M A R Y

Efficacy and safety of alergen immunotherapy depend on the appropriate
selection of allergic patients and appropriate performance of the procedure. 
Patients allergic to individual species of plants or animals develop IgE against
a broad range of proteins of those species.   Currently used vaccines are
characterized mainly according to their biological potency assessed by skin
prick testing.  Recently it has been indicated that an individual vaccine
characteristics should include concentration of the major allergens.  It has
also been demonstrated that clinical efficacy of any individual vaccine is
proportional to the dose of major allergen used for immunotherapy.  Lack of
knowledge concerning the content of major allergens in the vaccine
prescribed may result in lack of clinical efficacy.  In rare cases lack of clinical
efficacy may depend on sensitization to minor allergens not included in  the
characterization of allergen extracts.  Determining exact profile of
sensitization to individual allergens in selected patients may be helpful in
explaining lack of efficacy of currently available allergen vaccines.

    Skuteczność i bezpieczeństwo immunoterapii alergenowej zależy od
właściwego doboru chorych oraz właściwej procedury odczulania. 
Osoby wykazujące uczulenie na poszczególne gatunki drzew, traw czy
roztoczy wytwarzają przeciwciała IgE skierowane wobec szeregu białek
danego gatunku.  Charakterystyka obecnie stosowanych szczepionek
uwzględnia przede wszystkim siłę biologiczną ocenianą w testach
skórnych.  Dopiero od niedawno zwraca się uwagę na konieczność
charakteryzacji szczepionek pod względem zawartości alergenów
głównych.  Skuteczność immunoterapii jest proporcjonalna do dawki
alergenów głównych podawanych w trakcie leczenia.  Brak znajomości
stężeń alergenów głównych w preparatach alergenowych może
skutkować brakiem skuteczności immunoterapii.  W rzadszych
przypadkach niepowodzenie immunoterapii może wynikać z dominującej
roli mniejszych alergenów.  Poznanie profilu uczulenia chorych na
poszczególne białka alergenowe może przyczynić się do rozwiązania
problemu nieskuteczności immunoterapii u niektórych chorych. 
Kowal K.: Dlaczego niektórzy chorzy nie uzyskują poprawy w trakcie immunoterapii – znaczenie ekstraktów alergenowych.
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Immunoterapia alergenowa jest uznanym sposobem leczenia chorób alergicznych.
Skuteczność tego rodzaju terapii została udowodniona w szeregu kontrolowanych badań
klinicznych [1]. Zależy ona od prawidłowego doboru chorych jak również od prawidłowo
prowadzonej procedury odczulania, czyli od odpowiednio dobranej szczepionki oraz od
odpowiedniego sposobu jej podawania. Zarówno dawka jak i czas trwania immunoterapii
istotnie wpływają na osiągnięcie poprawy klinicznej. [2, 3]. W badaniach klinicznych efekt
działania szczepionek ocenia się najczęściej, jako “score” objawów, “score” stosowanych
dodatkowo leków lub jako “score” objawy – leki (ang. symptom-medication score, SMS).
W przeciwieństwie do farmakoterapii, której efekt obserwuje się jedynie w trakcie
leczenia, immunoterapia alergenowa prowadzi do poprawy klinicznej zarówno w czasie
leczenia jak i po jego zakończeniu [4,5]. Analiza kontrolowanych badań klinicznych
wskazuje jednak, iż pomimo ściśle wyselekcjonowanego doboru chorych oraz
zastosowania właściwej procedury immunoterapii zawsze pewien odsetek chorych nie
uzyskuje poprawy klinicznej. Ten odsetek jest znacząco mniejszy niż w grupie chorych
otrzymujących placebo, niemniej jednak waha się od kilku do około 20% leczonych [6-8].
W powyższej pracy przedstawiono szereg faktów, które mogą stanowić przyczynę
niepowodzenia immunoterapii alergenowej pomimo dobrej z punktu widzenia klinicznego
selekcji chorych.

Szczepionki alergenowe
Zgodnie z definicją podaną przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne szczepionki
alergenowe są to produkty farmaceutyczne uzyskane na bazie ekstraktów alergenowych
lub alergenów wyprodukowanych przez rekombinację DNA, które mogą być zastosowane
u pacjenta w celu przeprowadzenia immunoterapii [9]. Światowa Organizacja Alergologii
(World Allergy Organization ,WAO) w swojej definicji szczepionek alergenowych zwraca
uwagę na konieczność jak najlepszej standaryzacji tych preparatów, lepszej niż
ekstraktów alergenowych [10]. Obie te definicje wskazują na dużą heterogenność
szczepionek jako preparatów leczniczych oraz na brak ich pełnej charakteryzacji jako
produktów leczniczych. Szczepionki alergenowe w przeciwieństwie do innych preparatów
farmaceutycznych są bowiem scharakteryzowane jedynie w sposób częściowy. Podobnie
preparaty stosowane w diagnostyce alergologicznej takie jak preparaty do wykonywania
testów skórnych przygotowywane są na bazie ekstraktów alergenowych i zawierają
jedynie częściowo scharakteryzowany materiał.

Od przeszło 100 lat w miarę postępu metod immunoterapii alergenowej wprowadzane są
coraz to nowsze metody mające na celu jak najlepsze scharakteryzowanie ekstraktów
alergenowych. Dokładne omówienie aspektów standaryzacji alergenowej zostało
wielokrotnie przedstawiane w tym również w piśmiennictwie polskojęzycznym [11].
Zrozumienie procesu przygotowania alergenowych preparatów stosowanych w
diagnostyce i terapii oraz mechanizmów odpowiedzi immunologicznej może przyczynić
się do wytłumaczenia niepowodzeń immunoterapii spotykanych w praktyce klinicznej.

Historia odczulania

Pierwsze próby scharakteryzowania preparatów alergenowych opierały się na koncepcji
zaproponowanej przez Noona i przedstawiały stosunek wagowo-objętościowy (ang.
weight-volume; w/v) wskazujący na to z jakiej ilości materiału (np. pyłku tymotki) zostały
wyekstrahowane substancje rozpuszczalne w określonej objętości wody lub wodnego
roztworu buforu [12]. Jednak zawartość białka w jednostce wagowej materiału
wyjściowego może się znacznie różnić. Aby pokonać ten problem wprowadzono
oznaczanie zawartość białka metodami chemicznymi, a siłę preparatów wyrażano jako
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zawartość azotu białkowego PNU (ang. protein nitrogen unit). Jedna jednostka PNU
odpowiada około 0.06 mcg białka. Jednakże standaryzacja za pomocą metod fizyko-
chemicznych nie pozwalała przewidzieć odpowiedzi biologicznej po zastosowaniu tak
scharakteryzowanych preparatów w celach diagnostycznych czy leczniczych [13]. Takie
różnice skutkowały znaczną częstością nieprawidłowości diagnostycznych oraz
możliwością wystąpienia groźnych reakcji anafilaktycznych w trakcie procesu
diagnostycznego i leczenia.

Niestety wprowadzenie nowszych, immunologicznych metod in vitro stosowanych do
oceny całkowitej siły ekstraktów alergenowych, takich jak test zahamowania RAST (ang.
radioallergosorbent test), czy test uwalniania histaminy z bazofilów, również nie pozwoliło
na w pełni wiarygodną ocenę siły działania ekstraktów alergenowych in vivo [13].

Stało się jasne, iż oznaczenie „siły biologicznej” ekstraktów alergenowych jest warunkiem
koniecznym do bezpiecznego stosowania preparatów alergenowych powstałych na bazie
tych ekstraktów. Metodą, która miała wyeliminować te niedociągnięcia stała się
standaryzacja biologiczna in vivo przy pomocy testów skórnych. Obecnie wszystkie
stosowane preparaty alergenowe powinny być standaryzowane przy pomocą metod
biologicznych, aczkolwiek metody te różnią się między sobą. Do najczęściej stosowanych
metod standaryzacji biologicznej zaliczamy metodę stosowaną w Stanach Zjednoczonych
oraz metodę europejską w oparciu o skandynawską metodę Nordic Council [13-15].

Zmiany ilościowe alergenu

Procedury te różnią się między sobą szeregiem parametrów (Tabela 1). Najważniejszymi
różnicami wydają się być stosowanie testów śródskórnych oraz ocenę wielkości rumienia
w metodzie amerykańskiej oraz testów punktowych i ocenę bąbla w metodzie Nordic
Council [13-15]. Ponadto w metodzie europejskiej stosuje się porównanie reakcji skórnej
na testowane ekstrakty alergenowe do wyników kontrolnego testu z histaminą czyli
uwzględnienie zmienności związanej z różną osobniczo reaktywnością skóry [13,15]. Ta
metoda opiera się na pierwotnym założeniu podawania „siły biologicznej” alergenu jako
ekwiwalent reakcji na histaminę (ang. histamine eqivalent potency; HEP) [13,15]. Obecnie
stosowana jest nazwa jednostka biologiczna (ang. biological units; BU) [13,15].

Metoda USA Nordic

Rodzaj testów Śródskórne Punktowe

Rozcieńczenia ekstraktu Trzykrotne Dziesięciokrotne

Liczba chorych 15 20

Selekcja Silnie uczuleni Uczuleni bez selekcji

Reakcja oceniana Rumień Bąbel

Kalkulacja Średnie Geometryczne średnie

TABELA 1 Porównanie metod standaryzacji biologicznej ekstraktów alergenowych
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Jednostki Allergy units (AU) 
 i bioequivalent allergy units (BAU)

Biological units (BU)

Test wzorcowy Histamina

Dokładna analiza zawartości składu białkowego materiałów stosowanych do
ekstrahowania alergenów wykazała, iż względne relacje poszczególnych białek różnią się
nawet w obrębie tego samego gatunku [16]. Te zmienności mogą być spowodowane
rozwojem roślin lub zwierząt w różnych warunkach. Zarówno lokalizacja geograficzna jak i
warunki pogodowe, które zmieniają się z roku na rok wpływają istotnie na zmiany
ilościowe alergenów zawartych w ekstraktach materiałów źródłowych [17,18]. Analiza
preparatów alergenowych przygotowywanych przez różnych producentów również
wykazała, iż różnią się one znacząco pod względem zawartości alergenów głównych
pomimo podawanej podobnej siły biologicznej [19] co może wskazywać nie tylko na
zmienność regionalną ale również na wpływ sposobu pozyskiwania ekstraktów
alergenowych na końcową zawartość poszczególnych alergenów.

Powyższe dane skłoniły do wprowadzenia dalszej standaryzacji ekstraktów alergenowych
na obecność tzw. alergenów głównych (ang. major allergens). Ocena zawartości
alergenów głównych opiera się przede wszystkim na metodach in vitro. Co ciekawe,
immunologiczne metody in vitro są stosunkowo mało precyzyjne w ocenie całościowej siły
ekstraktu, ale są bardzo użyteczne przy ocenie poszczególnych alergenów. W badaniach
klinicznych wykazano, iż to właśnie alergeny główne odpowiedzialne są za siłę ekstraktów
alergenowych [19,20]. Obecnie zaleca się aby wszystkie stosowane preparaty
alergenowe zarówno diagnostyczne jak i terapeutyczne miały scharakteryzowaną „siłę
biologiczną” metodami in vivo jak również zawartość przynajmniej alergenów głównych
określonych metodami immunologicznymi in vitro.

Potencjalne problemy diagnostyczno-terapeutyczne przy
zastosowaniu nowoczesnych preparatów alergenowych
W zasadzie wszystkie firmy produkujące preparaty alergenowe charakteryzują je za
pomocą testów skórnych, czyli określają ich „siłę biologiczną” [21]. W Europie nie ma
konieczności odnoszenia charakterystyki ekstraktu alergenowego do standardów,
pomimo potencjalnej dostępności do standartowych ekstraktów alergenowych w National
Institute of Biological Science and Control (NIBSC) w Londynie. Producenci natomiast
zobowiązani są do posługiwania się wewnętrznymi standardami firmowymi. Coraz
częściej wykonywana jest również ocena alergenów głównych [22]. Pomimo tak dokładnej
standaryzacji w dalszym ciągu pojawiają się niepowodzenia w diagnostyce i leczeniu
chorób alergicznych.

Profil odpowiedzi immunologicznej
Analiza odpowiedzi immunologicznej wskazuje, iż zarówno zmienność spotykanych
źródeł alergenów jak i zmienność osobnicza u poszczególnych chorych powoduje, iż u
indywidualnego chorego spotykamy pewien charakterystyczny profil odpowiedzi
immunologicznej. Przykładem może być różnorodność odpowiedzi IgE na alergeny
roztoczy kurzu domowego w różnych krajach europejskich [23]. Ta różnorodność może
wynikać zarówno z różnorodności antygenowej roztoczy zamieszkujące dane obszary
geograficzne jak i z odmiennych częstości występowania poszczególnych cząsteczek
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zgodności tkankowej typu II (MHC-II), które są odpowiedzialne za prezentację antygenu
komórkom T i dalszy rozwój antygenowo swoistej odpowiedzi immunologicznej [24].
Warto tutaj nadmienić, iż określenie „alergen główny” jest pojęciem czysto statystycznym,
wskazuje bowiem na częstość występowania odpowiedzi IgE skierowanej wobec danego
alergenu w grupie osób uczulonych na dany gatunek roślin lub zwierząt [19].

Firma Jednostka Rodzaj testów stosowanych w
standaryzacji

ALK Abello Standardized quality units
(SQ-U)

Testy punktowe

Allergopharma Therapeutic units (TU) Testy punktowe

HAL Allergy Bioequivalent allergen unit
(BAU)

Testy śródskórne

Stalallergens Index of reactivity (IR) Testy punktowe

TABELA 2 Rodzaje jednostek terapeutycznych stosowanych w szczepionkach
alergenowych wybranych producentów szczepionek

Skuteczność immunoterapii
Zależy od dawki alergenu (lub alergenów) głównego podawanego jako dawka
podtrzymująca w czasie immunoterapii alergenowej [25]. Obecnie określone są już dawki
alergenów głównych o udowodnionej skuteczności klinicznej.

Należy jednak pamiętać, iż mieszanie alergenów stosowane w przypadku
zaprojektowania szczepionki do leczenia alergii poliwalentnych obniża stężenie
alergenów głównych poszczególnych gatunków roślin lub zwierząt. Może to
zmniejszyć skuteczność immunoterapii.

Kolejną przyczyną potencjalnie mniejszej skuteczności może być różny skład
szczepionek w odniesieniu do poszczególnych alergenów głównych. Ma to szczególne
znaczenie w przypadku uczulenia na alergeny, których materiał zawiera kilka alergenów
głównych np. roztocza kurzu domowego. Analiza zawartości alergenów głównych w
preparatach alergenowych różnych producentów wykazała dużą zmienność ich
zawartości [19]. Co gorsze proporcje pomiędzy poszczególnymi alergenami głównymi
były różne [19]. Stosunek zawartości Der p 1 do Der p 2 wahał się od około 95% do
przeszło 2000% [19]. Ze względu na częstą obecność odpowiedzi immunologicznej w
klasie IgE wobec zarówno Der p 1 jak i Der p 2 logiczną wydaje się możliwość różnej
skuteczności powyższych szczepionek.

Zastosowanie szczepionek wystandaryzowanych biologicznie oraz posiadających
oznaczoną zawartość głównego alergenu może nie wykazać skuteczności w
sytuacji gdy osoby uczulone wytwarzają często przeciwciała wobec kilku
antygenów danego gatunku rośliny czy zwierzęcia.
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W populacji chorych uczulonych na roztocza kurzu domowego we Francji obecność IgE
skierowane przeciwko Der p 1 stwierdzono u 100% badanych osób, ale niemal równie
często stwierdzono przeciwciała IgE skierowane przeciwko Der p 2 (91%), a IgE
przeciwko Der p 5 stwierdzono w surowicach 64% badanych [23]. Stosowanie w takich
sytuacjach szczepionki wystandaryzowanej jedynie na zawartość Der p 1 może nie
okazać się w pełni wystarczająca. Te samo badanie wykazało, iż w szwedzkiej populacji
uczulonych na roztocza kurzu domowego częstość występowania IgE przeciwko Der p 1,
Der p 2 i Der p 5 wynosiły odpowiednio 85%, 63% i 23% [23]. Jak widać w tej populacji aż
15% uczulonych na roztocza kurzu domowego nie posiadają IgE wobec Der p 1, dlatego
też reakcje odpowiedzi natychmiastowej nie zależą od alergenu Der p 1, lecz
najprawdopodobniej od innych alergenów. W tym przypadku zastosowanie jedynie
szczepionki wystandaryzowanej na zawartość Der p 1 wydaje się nieuzasadniona aż u
15% chorych.

Potwierdzenie tego sposobu myślenia dostarczają badania z preparatami alergenowymi
wyprodukowanymi w oparciu o alergeny rekombinowane. Rzadko zdarza się aby przy
pomocy jednego alergenu można było uzyskać satysfakcjonującą skuteczność
szczepionek. W celu uzyskania poprawy porównywalnej z tą obserwowaną po
zastosowaniu szczepionek zawierających dobrze wystandaryzowane preparaty
alergenowe należy zwykle zastosować kombinację kilku alergenów uzyskanych na
drodze rekombinacji genetycznej [26]. Zwykle są to mieszanki alergenów głównych,
wobec których często stwierdza się odpowiedź immunologiczna w klasie IgE u chorych
uczulonych na dany gatunek roślin czy zwierząt. Należy więc pamiętać, iż w rzadkich
przypadkach objawy kliniczne mogą być wywoływane przez alergeny mniejsze (ang.
minor allergens).

Uczulenie na alergeny mniejsze może stać się kolejną przyczyną niepowodzeń
immunoterapii.

Aczkolwiek nie są one problemem całej populacji chorych bowiem zgodnie z definicją
przeciwciała skierowane przeciwko alergenom mniejszym stwierdza się u mniej niż 50%
osób z populacji uczulonych na dany gatunek. Są one rzadko brane pod uwagę podczas
standaryzacji preparatów alergenowych, a co za tym idzie mogą być pomijane w procesie
diagnostycznym czy terapeutycznym. Co ciekawe, odpowiedź IgE wobec niektórych
alergenów może się bardzo różnić w różnych populacjach. Obecność swoistych IgE
skierowanych wobec alergenowi Der p 5 obserwowano u 64% osób uczulonych na
roztocza kurzu domowego we Francji, a jedynie u 23% w Szwecji [23]. Ponadto u 3%
chorych uczulonych na alergeny roztoczy kurzu domowego w Szwecji nie stwierdzono w
surowicy swoistych przeciwciał IgE przeciwko alergenom głównym Der p1 ani Der p2, a u
1% chorych w populacji włoskiej nie stwierdzono w surowicy obecności swoistych IgE
skierowanych wobec alergenom Der p1, Der p2, Der p5 ani Der p7 [23]. Te dane
wskazują, iż u części osób uczulonych antygeny mniejsze mogą odgrywać istotną rolę w
powstawaniu reakcji alergicznych.

Należałoby tez podkreślić różnice w podobieństwie pomiędzy poszczególnymi
alergenami. Powszechnie wiadomo, iż alergeny pokrewnych gatunków reagują ze sobą
krzyżowo i można zwykle za pomocą preparatu zawierającego alergeny jedynie jednego z
gatunków spokrewnionych uzyskać dobry efekt kliniczny w przypadku uczulenia na kilka
spośród spokrewnionych gatunków [27,28].

Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, iż podobieństwo antygenowe występuje
pomiędzy alergenami należącymi do tej samej grupy, a nie pomiędzy alergenami
należącymi do poszczególnych grup nawet w obrębie tego samego gatunku [27,28].

Alergen Der p 10 czyli tropomiozyna charakteryzuje wykazuje dużą homologię z
tropomiozyną innych roztoczy (np. Der f 10), a nawet innych stawonogów takich jak
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krewetki (Pen a 1) czy karaluchy (Per a 7) [27,28]. Przeciwciała IgE skierowane
przeciwko jednemu z tych alergenów reagują krzyżowo z pozostałymi [27,28]. Natomiast
podobieństwo antygenowe pomiędzy alergenami tego samego gatunku, ale
pochodzącymi z różnych grup np. Der p 1 i Der p 10 jest mała [27,28]. To pierwsze białko
jest protezą cysteinowa, a drugie to tropomiozyna. Nie występuje między nimi
pokrewieństwo z immunologicznego punktu widzenia. Dlatego też stosując preparaty
alergenowe wystandaryzowane na zawartość Der p 1 trudno oczekiwać efektu
klinicznego w odniesieniu do zjawisk wywoływanych przez uczulenie na Der p 10 [27,28].

W końcu należy wziąć pod uwagę fakt, iż standaryzacja preparatów
diagnostycznych w oparciu jedynie o alergeny główne zawęża możliwości wykrycia
sytuacji, w których dominującą rolę mogłyby odgrywać alergeny mniejsze, a nie
występują swoiste przeciwciała IgE przeciwko alergenom głównym.

Szczepionka idealna
Idealna szczepionka powinna być dokładnie dopasowana do profilu immunologicznego
chorego. Należałoby więc najpierw przy zastosowaniu odpowiednich testów udowodnić,
które alergeny są odpowiedzialne za powstawanie objawów. Nie wystarczyłoby jedynie
stwierdzenie faktu uczulenia na jakiś gatunek roślin czy zwierząt, ale należałoby
przeprowadzić diagnostykę dalej i określić konkretne białka, które są odpowiedzialne za
powstawanie objawów klinicznych. Po takim procesie diagnostycznym należałoby
dostosować skład szczepionki w taki sposób aby zawartość poszczególnych alergenów
odpowiadała ich znaczeniu w wywoływaniu objawów. 
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