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The correct diagnosis of an allergic condition makes possible to implement an appropriate therapy and to offer 
personalized dietary recommendations to the patient. In addition to the patient s medical history, additional 
tests such as skin prick tests and the identification of allergen-specific E antibodies (asIgE) in serum seem 
to be of key importance. owever, results obtained with the use of different methods can vary. This is why it 
is worthwhile to discuss factors impacting the accuracy of the test. The article presents and discusses most 
important factors affecting accuracy of laboratory tests used for asIgE identification. This knowledge facilitates 
the selection of most adequate method for  every patient.
...............................

Prawidłowe rozpoznanie podłoża choroby alergicznej pozwala na wdrożenie odpowiedniej terapii oraz przekaza-
nie pacjentowi spersonalizowanych zaleceń dietetycznych. W procesie tym, obok wywiadu lekarskiego, kluczowe 
są badania dodatkowe, takie jak punktowe testy skórne i oznaczanie alergenowo swoistych przeciwciał E (asIgE) 
w surowicy. Zdarza się jednak, że wyniki uzyskiwane różnymi metodami są rozbieżne. latego warto zwrócić 
uwagę na czynniki wpływające na wiarygodność uzyskiwanych wyników badań. W poniższym artykule zostaną 
przedstawione oraz omówione najistotniejsze czynniki wpływające na dokładność testów laboratoryjnych służą-
cych do oznaczania asIgE. Ich znajomość umożliwia wybór odpowiedniej metody dla danego chorego.
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Nazwa testu 
/Producent

Metoda 
oznaczania

Rodzaj  
oznaczenia Kalibracja Skład  

kalibratorów
Ilość i rodzaj kontroli  

na membranie testowej
Zastosowane 
przeciwciała

olna 
granica 
wykry-

walności

Ilość surowicy
Czas  

wykona-
nia

Forma  
testu

Ważność 
buforu

UniCAP 
/Thermo Fisher

FEIA
Fluoroimmuno
-enzymatyczna

Ilościowe

5 kalibratorów 
kalibracja

wykonywana co 28 
dni

udzkie przeciwciała IgE poddane 
miareczkowaniu (0,00  0,35  0,7  3,5  

17,5  100)

2 kontrole 
do serii badań 

(pozytywna i negatywna)

ludzkie IgE

Monoklonalne 0,1 kU/

40 l na każdy 
alergen  
100  l tzw. 

martwej prze-
strzeni

1,45h

Membrany 
na dnie 
kubecz-
ków

7 dni 
w temp. 
pokojo-

wej

Polycheck 
/ iocheck

Immuno
-enzymatyczna Ilościowe

4 lub 6 punktowa 
krzywa kalibracyj-
na, wykonywana 
do każdego testu 

indywidualnie

udzkie przeciwciała IgE poddane  
miareczkowaniu (0,0  0,9  3,0  25,0  

158,0  700,0)

3 lub 5 kontroli pozytywnych
i 1 kontrola negatywna - intensyw-
ność wybarwienia w określonych 

przez producenta zakresach  
wskazuje na prawidłowo  
przeprowadzony proces

ludzkie IgE

Monoklonalne 0,15 
kU/ 200  l ok. 2,5h

Membrany 
zintegrowa-
ne z rynien-

kami

30 dni 
w temp. 
lodówki

Euroline 
/Euroimmun

Immuno
-enzymatyczna Półilościowe b.d. b.d. dotyczących materiału  

zastosowanego w kalibratorach

1 kontrola pozytywna -
intensywność wybarwienia

powyżej 3 klasy EAST
wskazuje na prawidłowo
przeprowadzony proces

b.d. dotyczących materiału
zastosowanego w kontrolach

Monoklonalne 0,35 
kU/

400  l (wyma-
gane są spe-

cjalne rynienki 
o zmniejszo-
nej objętości)

ok. 3h

Membrany 
luzem 

wkładane 
do rynienek

Trzeba 
rozcień-
czać za 
każdym 
razem

175  l wyma-
gane jest 

rozcieńczenie 
(wymagane 
są specjalne 

rynienki 
o zmniejszo-
nej objętości)

ok. 4h

100  l (wyma-
gane jest 

rozcieńczenie)

ok. 14h – 
26h  

Euroline-SC 
/Euroimmun

Immuno
-enzymatyczna

Ilościowe
(profil wziew-

ny, profil 
pokarmo-
wy, profil 

pediatryczny, 
profil ato-

powy itwa, 
profil PA- x 

Mleko)

5 kalibratorów
b.d. dotyczących 
rodzaju krzywej 

kalibracyjnej

b.d. dotyczących materiału  
zastosowanego w kalibratorach

4 kontrole pozytywne -
intensywność wybarwienia

w określonym przez producenta
zakresie wskazuje

na prawidłowo przeprowadzony
proces

b.d. dotyczących materiału
zastosowanego w kontrolach

Monoklonalne 0,15 
kU/

175  l (wyma-
gane jest 

rozcieńczenie) ok. 4h

Membrany 
luzem 

wkładane 
do rynienek

Trzeba 
rozcień-
czać za 
każdym 
razem

AllergyScreen 
/Mediwiss Immunoblot Półilościowe

b.d. o ilości  
kalibratorów

stała wewnętrzna 
krzywa kalibracyjna 
stworzona dla stan-

dardu pyłku traw

b.d. dotyczących materiału  
zastosowanego w kalibratorach

1 kontrola pozytywna  
i 1 kontrola negatywna

anty-kozie (królicze) IgG

Poliklonalne 0,35 
kU/ 250  l ok. 2,5h

Membrany 
zintegrowa-
ne z rynien-

kami

8 tygodni 
w tempe-
raturze 
2-8 C

Allergodip 
/Omega 
iagnostics 
Gmb

Immuno
-enzymatyczna Półilościowe b.d. b.d. dotyczących materiału  

zastosowanego w kalibratorach

1 kontrola pozytywna  
i 1 kontrola negatywna

b.d. dotyczących materiału  
zastosowanego w kontrolach

Monoklonalne

1 klasy

Klasy 1-4 
(nie 

RAST)

900  l od 22,5h 
do 24,5h

Membrana 
luźna 

do umiesz-
czenia 

w szklanych 
probówkach

Woda 
bieżąca 
(brak 

buforu)

W przypadku wszystkich testów wieloparametrowych uwzględniono manualną procedurę wykonania badań.

1
Tab.

    Charakterystyka wybranych testów służących do oznaczania asIgE  w surowicy (przygotowano w oparciu o informacje ogólnodostępne) [14-19]
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    Charakterystyka wybranych testów służących do oznaczania asIgE  w surowicy (przygotowano w oparciu o informacje ogólnodostępne) [14-19]
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Metody wykorzystywane do oznaczania asIgE
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Rodzaj testu

13
Istotną zmianą w przypadku nowej generacji testów 

było wprowadzenie ilościowego oznaczenia stężenia 
IgE wyrażonego w jednostkach międzynarodowych, 
w oparciu o ogólnie przyjęty materiał referencyjny 
– trzeci międzynarodowy standard dla IgE w surowi-
cy nr 11/234, opracowany przez Komitet Ekspertów 
ds. Normalizacji iologicznej wiatowej Organizacji 
Zdrowia [22-23]. 

2

12 22

24
Wskazuje się, że określone przy pomocy testów 

ilościowych stężenie przeciwciał asIgE wobec owomu-
koidu wynoszące ponad 11 kU/  wiąże się z wysokim 
ryzykiem wystąpienia reakcji alergicznej po spożyciu 
surowego lub podgrzanego jaja. Natomiast stężenie 
asIgE poniżej 1 kU/  jest związane z niskim ryzykiem 
wystąpienia jakiejkolwiek reakcji [25].

Kalibracja testu

26

/

27

5 26 28

5
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1
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12 22
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Rodzaj przeciwciał

29

29 30

5

40
29

W testach ilościowych do oznaczania sIgE stoso-
wane są przede wszystkim monoklonalne przeciwciała 
anty-IgE. Pozwalają one na uniknięcie niespecyficznych 
reakcji z immunoglobulinami innych klas (IgG, IgM, IgA, 
Ig ). odatkowo zapewniają wysoką powtarzalność 
i odtwarzalność wyników, ponieważ wiążą się tylko 
z jednym epitopem w obrębie antygenu. W związku 
z tym stosunek wiązań pomiędzy antygenem przeciw-
ciałem wynosi 1:1 [5,30].

5 31

olna granica wykrywalności

/ /
0 35 / 1

70
9
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Klasyfikacja Prezentacja wyników Metoda standaryzacji Kalibratory referencyjne oraz kontrole 
jakości

Ilościowe

Wynik ilościowy wyrażony 
w kU/  związany z ogólnie 
uznanym wzorcem między-
narodowym (np. wzorzec 
IgE W O nr 11/234)

Wielopunktowa krzywa 
kalibracyjna (używana 
do interpolacji uzyskanego 
wyniku)

Kalibrator referencyjny: z zastosowa-
niem kwalifikowanego materiału refe-
rencyjnego (np. międzynarodowego 
wzorca W O IgE nr 11/234)
Kontrole jakości: minimum cztery 
(negatywna i minimum trzy poziomy 
kontroli pozytywnej)

Półilościowe
Wynik wyrażony w arbitral-
nych klasach lub jedno-
stkach

Kalibrator pojedynczy lub 
podwójny (w celu  normali-
zacji testu)

Kalibrator referencyjny: unikalny dla 
danej metody  wykonany z połączo-
nych surowic pacjentów
Kontrole jakości: trzy lub cztery 
(negatywna i dwa lub trzy poziomy 
kontroli pozytywnej)

akościowe

Wynik pozytywny lub 
negatywny
(może być zawarta strefa 
graniczna)

Kalibrator pojedynczy lub 
podwójny (w celu normali-
zacji testu)

Kalibrator referencyjny: jeden wzo-
rzec referencyjny
Kontrole jakości: 
dwie (negatywna i pozytywna)

2
Tab.

Klasyfikacja rodzajów testów do oznaczania asIgE [12]
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Aktualne doniesienia naukowe coraz częściej 
zwracają uwagę na istotność wyników pomiędzy 0,1-
0,35 kU/ . Wskazuje się, że wyniki te mogą korelować 
z wczesnymi objawami klinicznymi alergii. latego też, 
wybór testów ilościowych, pozwalających na określe-
nie stężenia asIgE poniżej wartości 0,35 kU/  umożliwia 
podjęcie wielu ważnych decyzji na wczesnym etapie 
choroby pacjenta, np. szybsze wdrożenie postępowa-
nia profilaktycznego w przypadku uczulenia na rozto-
cze kurzu domowego, szczególnie w grupie pacjentów 
pediatrycznych. 
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0 1 0 34 /

32

0 2 / 12

0 2 /

33

0 11 /

0 35 / 34

Podsumowanie
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Z   
 

 2018 177 4 324 333
2019 74 10 1885 1897

8254 2026 12 2 74 78
2018 23 2 79 85

2013 2 21 25 2016 7 4 152 161
2017 4 4 139 145

2020 56 3 111  
2019 4 41 46

2020 25 2 104 110
2017 1 10 12  2020

8 8 2495 2504  
2013 23 7 448 455

  
  

2020 13 2 100080 2014 4 2 46 50  
2014 3 42 46 3

2014 52 9 1283 1289
2015 3 1 13 24  2008 122 3

583 588  2011 47 1 7 15  2018
10 12 957 968 2014 6 8 1081 1091  

2018 39 4 351 364  
2016 70 367 379

2005 46 3 258 268  2019 49 3 308
316  2011 84 2
203 210 2018 59 8 968 974

    2013 60 1 25 31
2019 23 661 688  

2015 41 1220 34  2009 77 387 93  
2009 77 453 9

2004 1 235 238  
2006 71 154 159 2014 100 54 61

2021 9 21 2 11  
2004 113 832 836   

2006 15 1 107 112
11

2017 12 53  2019 7 2232 8  
2019  2

2021 2021 30 1 25  2021 21 28  
/ 2021  2018 115 528

534 19 2021 12 918 936  
2020 2020 30 13 100472  

2017 49 196 207
2021 22 8503  2019 40 38 49

2003 4 46 55
2016 68 1358 1365 2014 7 9 14  

2017 49 196 207
2005 95 217 226

2019 10 2482  2007 62 8 838 841
2008 2 2 186  

2003 9 24 1956 64  
10 2003 148 139 41


