
Lublin 2022

Edyta Krzych-Fałta

ZŁOTY STANDARD, NOWE MOŻLIWOŚCI W RYNO- I ALERGOLOGII

D O N O S O W A  P R Ó B A
PROWOKACYJNA Z ALERGENEM 



 

                          

 

 

 

 

 

Donosowa próba prowokacyjna z alergenem – 
złoty standard, nowe możliwości  

w ryno- i alergologii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Edyta Krzych-Fałta 

 

 

 

 

 

Donosowa próba prowokacyjna z alergenem – 
złoty standard, nowe możliwości  

w ryno- i alergologii 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Lublin 2022



 

Recenzenci: 
• dr hab. n. med. Adam Sybilski, prof. CMKP  
• dr n. med. Łukasz B. Pilarz  

 
 
Redakcja naukowa:  
Edyta Krzych-Fałta – Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Wydział Nauk 
o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Erazma Ciołka 27, 
01-445 Warszawa 
 
Wszystkie prawa zastrzeżone. 
All rights reserved. 
 
Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości bądź części 
książki bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione. 
 
Wydanie I 
Lublin 2022 
 
Skład i łamanie: Monika Maciąg 
 
Projekt okładki: Marcin Szklarczyk i Krystian Staroń 
 
Korekta: Eliza Orman 
 
 
Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. 
 
 
ISBN 978-83-67104-60-9 
 
Wydawca: 
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. 
ul. Głowackiego 35/341, 20-060 Lublin 
www.wydawnictwo-tygiel.pl 
 



 

Spis treści  

1. Podstawy teoretyczne donosowych prób prowokacyjnych 
z alergenem .................................................................................................... 9 

1.1. Donosowa próba prowokacyjna w lokalnym alergicznym nieżycie  
nosa .........................................................................................................................14 

1.2. Donosowa próba prowokacyjna w alergii pokarmowej .................. 16 

1.3. Obiektywne techniki badania drożności nosa i subiektywna 
ocena dolegliwości powszechnie stosowane w donosowej próbie 
prowokacyjnej z alergenem .............................................................................18 

1.4. Nowe i obiecujące obiektywne techniki badania drożności nosa 
w teście prowokacyjnym ................................................................................. 26 

1.5. Przebieg donosowej próby prowokacyjnej z alergenem ................ 28 

2. Obraz kondycji błony śluzowej jamy nosa w donosowej próbie 
prowokacyjnej z alergenem – badanie własne ................................ 33 

3. Analiza wyników badań donosowych prób prowokacyjnych 
z alergenem na potrzeby praktyki klinicznej .................................. 41 

3.1. Dodatnia odpowiedź błony śluzowej jamy nosa na miejscową 
aplikację alergenu mierzona obiektywnymi technikami badania 
drożności nosa i skalą punktową ................................................................. 46 

3.2. Przykłady DPPA z zastosowaniem tlenku azotu w powietrzu 
wydychanym ze strony układu oddechowego ......................................... 69 

Aneks ............................................................................................................. 95 

Karta badania donosowej próby prowokacyjnej z alergenem ............ 97 

Piśmiennictwo .......................................................................................... 103 

 



 

  



7 

Drogi Czytelniku!  
 
Donosowa próba prowokacyjna odgrywa kluczową rolę w diagno-

styce chorób nosa i w swoistej prewencji polisensytyzacji. Stanowi złoty 
standard diagnostyki różnicowej nieżytów nosa, zwłaszcza w odnie-
sieniu do nieżytu lokalnego i alergicznego. Niejednokrotnie przy roz-
bieżnościach kliniczno-diagnostycznych rozstrzyga o dalszym postępowaniu 
terapeutycznym, co pozycjonuje to narzędzie wykorzystywane w ryno- 
i alergologii na szczególnie wysokim miejscu w grupie metod diagno-
stycznych. Wzbogacana o nowo standaryzowane obiektywne techniki 
badania drożności nosa dostarcza cennych źródeł informacji m.in. na 
temat procesów IgE-zależnych, u podłoża których obserwuje się typowe 
objawy towarzyszące chorym uczulonym na pospolite alergeny środo-
wiskowe. 

Publikacja zawiera trzy rozdziały: pierwszy dotyczy podstaw teore-
tycznych, drugi obejmuje opis przeprowadzanego eksperymentu, trzeci 
zawiera treści dotyczące interpretacji uzyskanych wyników badania. 
Ten ostatni, ze względu na wartości poznawcze, przeprowadza Czytelnika 
przez szereg zagadnień, w tym przez wybrane techniki oceny drożności 
nosa: rynometrię akustyczną, rynometrię optyczną, poziom stężenia tlenku 
azotu w powietrzu wydychanym, rynomanometrię aktywną przednią, 
maksymalny przepływ nosowy wdechowy i ich zastosowanie w testach 
prowokacyjnych. Polecam uwadze również podrozdział poświęcony szer-
szemu zastosowaniu donosowych prób prowokacyjnych, w tym w diagno-
styce alergii pokarmowej. 

 Niniejsza monografia powstała w ramach projektu „Donosowa 
próba prowokacyjna z alergenem – złoty standard, nowe możliwości 
w ryno- i alergologii (DNM/SP/512491/2021). Doskonała nauka – Wsparcie 
monografii naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki”. 

 
Serdecznie zapraszam do lektury 

Redaktor 
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Donosową próbę prowokacyjną można podzielić na swoistą dono-
sową próbę prowokacyjną (zwaną DPPA), która ma na celu weryfikację 
odpowiedzi układu immunologicznego na substancję o charakterze 
antygenowym, zwaną dalej alergenową, i nieswoistą próbę prowokacyjną. 
Ta z kolei polega na zastosowaniu substancji/czynników, które nie 
angażują układu immunologicznego w odpowiedzi na miejscową apli-
kację w obrębie błony śluzowej jamy nosa [1, 2]. DPPA jest jedną 
z metod stosowanych w diagnostyce różnicowej nieżytów nosa, w tym 
w lokalnej reakcji alergicznej. Naśladuje naturalną odpowiedź orga-
nizmu (IgE-zależną lub eozynofilową) na miejscową aplikację alergenu. 
Ma ona charakter mediatorowy, który reguluje odpowiedź ze strony 
układu współczulnego, przywspółczulnego, czuciowego oraz receptorów 
obecnych w nabłonku nosa, w tym histaminowych, leukotrienowych, 
prostaglandynowych [1, 3, 4]. Alergen jest prezentowany (przez układ 
prezentujący APC) limfocytom Th2, w wyniku czego dochodzi do uwol-
nienia IL-4 i IL-13, które z kolei stymulują limfocyty B do produkcji IgE 
i cytokin, a te mobilizują komórkę eozynofilową do swoistej migracji 
w warstwie podśluzówkowej i samej śluzówce. W konsekwencji złożo-
nych reakcji dochodzi do połączenia alergenu z sIgE, który opłaszcza 
mastocyt w tkance efektorowej, co przyczynia się do uwolnienia 
mediatorów preformowanych, w tym tryptazy. Równolegle dochodzi do 
syntezy mediatorów, które są wydzielane przez mastocyty (czynnika 
aktywującego płytki krwi, PAF, powstałych z kwasu arachidonowego, 
LTC4, LTD4, PGD2, PGI2 i substancji P). W fazie późnej pobudzone 
komórki uwalniają do krwi cytokiny i chemokiny, co skutkuje wyrzutem 
ze szpiku kostnego leukocytów: eozynofilów i ich prekursorów. Obser-
wuje się nacieki z komórek zapalnych w błonie śluzowej jamy nosa, 
które są konsekwencją napływu eozynofilów i proliferacji komórek 
prekursorowych [1]. Stąd też niejednokrotnie w literaturze przedmiotu 
DPPA definiuje się jako lokalną reakcję anafilaktyczną w obrębie błony 
śluzowej jamy nosa na zastosowany alergen. W przebiegu DPPA obser-
wuje się fazę wczesną i późną reakcji alergicznej. Typowymi objawami 
fazy wczesnej (przypadającej na pierwsze 30 minut po aplikacji 
alergenu w okolicę głowy małżowiny nosowej dolnej) są: świąd nosa, 
kichanie, wzrost wydzielania surowiczej wydzieliny i blokada jamy nosa 
obserwowana w 10–20 minucie badania. Należy zaznaczyć, że nadaje 
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ona początek fazie późnej reakcji alergicznej, tak często bagatelizo-
wanej w przeglądzie literatury. Przypada ona na 4–12 godzinę po 
miejscowej aplikacji alergenu i charakteryzuje się takimi objawami jak: 
blokada jamy nosa bądź jej brak, w mniejszym stopniu wyciek wod-
nistej wydzieliny z nosa i kichanie [1–4]. Wtórnym objawem traktowa-
nym jako odpowiedź dolnych dróg oddechowych na DPPA jest obturacja 
drzewa oskrzelowego, obserwowana w szczególności u chorych, u których 
rozpoznaje się astmę niekontrolowaną.  

Stosowana ocena czynnościowa dolnych dróg oddechowych na trzech 
etapach badania, tj. w badaniu przed testem prowokacyjnym, w fazie 
wczesnej i późnej reakcji alergicznej, dostarcza cennych informacji 
o kondycji dolnych dróg oddechowych i w sposób adekwatny do reakcji 
wyznacza dalszą ścieżkę działań terapeutycznych. Krytyczne znaczenie 
w ocenie czynnościowej ma procentowy spadek wskaźnika FEV1 o 20% 
mierzonego w badaniu spirometrycznym lub wzrost poziomu tlenku 
azotu w powietrzu wydychanym ze strony dolnych dróg oddechowych, 
przekraczający wartość 25 ppB. Potrzeba kompleksowej oceny czynno-
ściowej układu oddechowego w teście prowokacyjnym podyktowana 
jest silnymi dowodami naukowymi potwierdzającymi wspólny patome-
chanizm reakcji w obrębie układu oddechowego: prowokacja błony 
śluzowej jamy nosa może wywołać skurcz oskrzeli i odwrotnie – pro-
wokacja dooskrzelowa w konsekwencji powoduje blokadę jamy nosa. 
Stąd też często w literaturze przedmiotu wspólny patomechanizm 
odpowiedzi na czynniki zewnętrzne, w tym alergeny, określa się jako 
„jeden układ, dwie choroby” [5].  

Szczególną wagę przypisuje się przygotowaniu farmakologicznemu 
chorego (w tym ze współwystępującą astmą) do DPPA. Pomimo że 
DPPA traktowana jest jako jedna z najbezpieczniejszych metod w diagno-
zowaniu alergii, wymaga zachowania szczególnych zasad i środków 
ostrożności. 
  



 
1. Podstawy teoretyczne donosowych prób prowokacyjnych z alergenem 

 

13 

Tabela 1. Przygotowanie farmakologiczne do DPPA [1, 6, 7] 
miejscowo przeciwhistaminowe – 2 doby, stabilizujące komórkę 

tuczną – 2 doby, glikokortykosteroidy – 2 doby, 
niesteroidowe leki przeciwzapalne (oczne) – 7 dni, 
cyklosporyna A (oczne) – 7 dni 

ogólnie przeciwhistaminowe – 7 dni, glikokortykosteroidy – 
14 dni, przeciwleukotrienowe – 21 dni, leki 
antydepresyjne 14–21 dni, klonidyna – 21 dni, 
Ketotifen – 3 tygodnie 

 
Istotnego znaczenia w tym przypadku nabiera potrzeba zapew-

nienia bezpieczeństwa choremu w sytuacji wystąpienia reakcji niepo-
żądanych, tzn. wyposażenie pracowni/gabinetu w zestaw antywstrzą-
sowy i kwalifikacje personelu wykonującego badanie w obszarze 
udzielania pierwszej pomocy. Osobą uprawnioną do wykonywania 
DPPA jest lekarz pod nadzorem lekarza specjalisty lub lekarz alergolog. 
Istotne na potrzeby kwalifikacji chorego do badania jest uwzględnienie 
grupy przeciwwskazań bezwzględnych i względnych do jej wykonania.  

Tabela 2. Przeciwwskazania i powikłania fazy wczesnej i późnej reakcji alergicznej 
w DPPA [8–10] 

Przeciwwskazania 
bezwzględne  

reakcja anafilaktyczna na testowany alergen, 
w przebiegu ostrej infekcji bakteryjnej w obrębie 
jamy nosa i zatok, ciężkie choroby współtowarzyszące 
(ze strony układu krążenia i oddechowego), ciężkie 
choroby systemowe (nowotwory złośliwe, choroby 
autoimmunologiczne), immunoterapia systemowa, 
ciąża 

Przeciwwskazania 
względne  

wiek poniżej 5 lat, niestandaryzowany alergen do 
DPPA, inne: deformacje nosa, zarośnięcie nozdrzy 
tylnych, perforacja przegrody, znacznego stopnia 
skrzywienie przegrody nosa, polipy nosa, zanikowy 
nieżyt błony śluzowej nosa, przerost migdałka 
gardłowego, ostra reakcja alergiczna ze strony innego 
narządu, szczepienia w ostatnim tygodniu 
poprzedzającym DPPA, ostra infekcja wirusowa lub 
bakteryjna (4 tygodnie), zabiegi chirurgiczne na nosie 
i zatokach przynosowych (6–8 tygodni), alkohol 
i papierosy na 24–48 godzin przed DPPA 



 
Donosowa próba prowokacyjna z alergenem… 
 

14 

Powikłania fazy 
wczesnej reakcji 
alergicznej 

świąd i obrzęk części nosowej gardła, niedrożność 
trąbki słuchowej objawiająca się jako uczucie 
zatkanego ucha, zapalenie zatok, zapalenie spojówek, 
objawy ze strony krtani, kaszel, skurcz oskrzeli, 
uogólniona reakcja anafilaktyczna (pokrzywka lub 
wstrząs anafilaktyczny) 

Powikłania fazy 
późnej reakcji 
alergicznej 

objawy: nosowe i oskrzelowe, tj. obrzęk błony 
śluzowej nosa, nadreaktywność i skurcz oskrzeli; 
objawy ogólne wymagają leczenia w warunkach 
szpitalnych 

 
DPPA ze względu na wysoką swoistość i czułość (względem testu 

dooskrzelowego sięga odpowiednio 93 i 98% [1, 11]) oraz zgodność 
z innymi technikami stosowanymi w alergologii (ok. 90% przypadków 
z wynikiem z testami prowokacji spojówkowej [11]) odgrywa istotną 
rolę w diagnozowaniu chorych z rozpoznanymi chorobami alergicznymi. 
W grupie najważniejszych wskazań do badania można wyróżnić: 
diagnostykę uporczywego, przewlekłego, zawodowego (z prawdopo-
dobieństwem astmy) i wspomnianego lokalnego alergicznego nieżytu 
nosa, potwierdzenie lub wyeliminowane uczulenia na powszechne 
alergeny środowiskowe, trudności wynikające z definiowania diagnozy, 
której trudność wynika z rozbieżności w testach skórnych i stężeniu 
sIgE z wywiadem klinicznym, ustalenie wskazań do immunoterapii, 
zdefiniowanie grupy alergenów bezpośrednio odpowiadających za 
objawy i na tej podstawie ustalenie składu szczepionki oraz monito-
rowanie skuteczności odczulania i farmakoterapii, diagnostyka różnicowa 
objawów ocznych, prawdopodobieństwa wystąpienia alergii pokar-
mowej (wskazanie wymaga kontynuacji badań w tym zakresie) i dla 
celów naukowych (badanie mechanizmów reakcji alergicznej) [12, 13].  

1.1. Donosowa próba prowokacyjna w lokalnym 
alergicznym nieżycie nosa  

Lokalny alergiczny nieżyt nosa jest „specyficznym klinicznym fenoty-
pem nieżytu, charakteryzującym się objawami tożsamymi z alergicznym 
nieżytem nosa oraz miejscową odpowiedzią zapalną mediowaną przez 
limfocyty Th2 i wytwarzaniem swoistych przeciwciał IgE w błonie śluzowej 
jamy nosa” [14–17]. Częstość występowania lokalnej reakcji alergicznej 
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mieści się w granicach 24,7–56,7% [18–20]. Przebieg choroby ogranicza 
się do odpowiedzi lokalnej, określanej mianem entopii [15, 16]. Ta 
postać nieżytu nosa charakteryzuje się obecnością sIgE w wydzielinie 
nosowej, np. pozyskiwanej z popłuczyn nosowych, i dodatnim wyni-
kiem DPPA przy ujemnych testach skórnych i sIgE w surowicy krwi [15]. 
Zazwyczaj alergenami odpowiedzialnymi za występowanie dolegliwości 
w przebiegu lokalnego alergicznego nieżytu nosa są Dermatophagoides 
pteronyssinus, alergeny pyłków traw i brzozy [20]. Typowy obraz 
kliniczny lokalnej reakcji alergicznej jest analogiczny do tego, który 
obserwuje się w alergicznym nieżycie nosa, i dotyczy świądu, kichania, 
wycieku wodnistej wydzieliny i blokady jamy nosa. Obserwuje się rów-
nież współwystępowanie takich chorób jak zapalenie spojówek i lokalna 
astma, która dotyczy blisko 30% badanych z lokalnym alergicznym 
nieżytem nosa [15, 20]. Różnicowany jest z innymi schorzeniami, np. 
z alergicznym nieżytem nosa, niealergicznym nieżytem nosa, przewlekłym 
zapaleniem zatok przynosowych, przy odmiennościach budowy anato-
micznej bocznej ściany nosa i deformacji przegrody nosa, przerostu 
migdałka gardłowego, chorób ogólnoustrojowych z towarzyszącymi obja-
wami ze strony górnych dróg oddechowych (mukowiscydoza, sarkoidoza, 
ziarniniakowatość Wegenera, pierwotna dyskineza rzęsek) [14].  

 

Rycina 1. Donosowa próba prowokacyjna w diagnostyce różnicowej nieżytów nosa 
[14, 17, 18] 
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Istnieją dwie hipotezy, które tłumaczą progresję schorzenia. Z jednej 
strony uważa się, że lokalny alergiczny nieżyt nosa jest izolowaną 
postacią nieżytu nosa bez cech manifestacji do atopii, a z drugiej strony 
są teorie, które dowodzą tego, że jest początkiem alergicznego nieżytu 
nosa [20]. Ponadto wiadomo, że stosowana terapia glikokortyko-
steroidami czy immunoterapia swoista przynoszą pożądane korzyści 
w postaci łagodzenia dolegliwości w przebiegu lokalnego alergicznego 
nieżytu nosa [21].  

Doskonałą alternatywą dla diagnostyki lokalnego alergicznego nie-
żytu nosa jest DPPA. U blisko 62% dodatnich odpowiedzi w teście prowo-
kacyjnym w grupie chorych z rozpoznanym niealergicznym nieżytem 
nosa przemawia za lokalną odpowiedzią w obrębie błony śluzowej 
jamy nosa [16–18]. Schemat DPPA podobnie jak w diagnozowaniu 
alergicznego nieżytu nosa składa się z czterech elementów badania. Na 
każdym jego etapie (w odstępie 15 minut od podania roztworu kontrol-
nego i alergenu) dokonuje się oceny drożności nosa za pomocą wybranej 
techniki obiektywnej (rynometrii akustycznej (RA), rynomanometrii 
(RMM), maksymalnego przepływu nosowego wdechowego (PNIF)) 
i subiektywnej, np. skali wizualno-analogowej. Dużą przydatność w ce-
lach naukowych przypisuje się również badaniom laboratoryjnym, 
w tym oznaczeniu w popłuczynach nosowych poziomu sIgE, tryptazy 
i białka kationowego eozynofilów – ECP czy testowi aktywacji bazofilów 
(BAT – Basophil Activation Test), określanemu mianem tzw. próby 
prowokacyjnej w próbówce.  

1.2. Donosowa próba prowokacyjna w alergii pokarmowej  

Postęp cywilizacji, zachodni styl życia, nadmierna chemizacja śro-
dowiska i genetyka to istotne składowe, które determinują wzrost 
częstości występowania chorób alergicznych, w tym alergii pokarmowej. 
Diagnostyka różnicowa alergii pokarmowej opiera się w głównej mierze 
na wywiadzie klinicznym, testach skórnych, próbach prowokacyjnych 
z pokarmami, sIgE i diagnostyce molekularnej. Na szczególną uwagę 
zasługuje test prowokacji pokarmowej – tzw. test Goldmana (otwarta 
próba prowokacji), lub jego modyfikacje – z utajnieniem pokarmu uży-
tego do prowokacji (tzw. ślepa próba prowokacji kontrolowana placebo), 
który jest uznawany za złoty standard w rozpoznawaniu alergii pokar-
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mowej [22]. Mankamentem tego typu badania jest brak możliwość 
obiektywizacji wyniku. Oceny dokonuje się w głównej mierze na pod-
stawie subiektywnego odczucia chorego i pomiaru parametrów życio-
wych. Coraz więcej uwagi w literaturze przedmiotu poświęca się próbie 
poszerzenia możliwości diagnozowania alergii pokarmowej z wyko-
rzystaniem nowych narzędzi i dróg oceny, w tym za pomocą odpo-
wiedzi błony śluzowej jamy nosa na podawany alergen pokarmowy. Jak 
wynika z przeglądu literatury, w przebiegu próby pokarmowej 
obserwuje się typowe objawy fazy wczesnej reakcji alergicznej, tj. świąd 
nosa, wyciek wodnistej wydzieliny i blokadę jamy. Reakcja ze strony 
jamy nosa jest natychmiastowa, bo już w pierwszych 10 minutach 
rejestruje się dolegliwości nosowe, co ma niewątpliwie istotne znaczenie 
w tego typu diagnostyce. Wychodząc naprzeciw potrzebom diagnostyki 
i nauki, grupa amerykańskich badaczy przeprowadziła eksperyment 
w postaci testu prowokacyjnego doustnego z alergenem mleka i jaja 
kurzego na grupie 24 dzieci vs. placebo przy równoległej obserwacji 
odpowiedzi górnych dróg oddechowych. Po raz pierwszy dokonano 
obiektywizacji odpowiedzi ze strony jamy nosa termografią wizyjną 
głowy w przebiegu doustnej próby pokarmowej. U blisko połowy bada-
nych wynik był pozytywny, a w pierwszych 20 minutach po podaniu 
alergenu rejestrowano wzrost temperatury w obrazie termografu 
w okolicach jamy nosa, średnio na poziomie 0,8°C (swoistość 91%, 
czułość 100%) [23].  

Co więcej, dwa lata później ten sam zespół przeprowadził test pro-
wokacyjny donosowy z zastosowaniem orzeszków ziemnych (wyciąg 
alergenowy 10 μg zawieszony w 100 μl soli fizjologicznej), który okazał 
się krokiem milowym w omawianym obszarze diagnozowania. Obser-
wowano pełny obraz natychmiastowej odpowiedzi w obrębie błony 
śluzowej jamy nosa już po 18,2 minuty badania: świąd nosa, wyciek 
wodnistej wydzieliny, blokadę jamy nosa i wzrost temperatury jamy 
nosa o 0,9°C w termografie wizyjnym. Zastosowana standaryzowana 
dawka alergenu, jak twierdzą autorzy publikacji, nie niosła ryzyka wy-
stąpienia reakcji anafilaktycznej [24]. Krytyczne znaczenie na potrzeby 
dalszych badań (ze względu na brak dostępności liofilizatów na rynku 
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alergenów pokarmowych) ma opracowanie w warunkach laboratoryjnych 
schematu podawania i dawki alergenu. Kolejne próby standaryzacji 
dawki w postaci liofilizowanego ekstraktu z gotowanej mieszanki 
krewetek przeprowadzili hiszpańscy badacze techniką Bradforda [25]. 
W precyzyjnie zaplanowanym badaniu podawano donosowo liofilizat 
rozpuszczony w soli fizjologicznej w kolejno wzrastających dawkach 
1:100, następnie 1:10 i na końcowym etapie badania 1:1. Na 21 badanych 
dodatni wynik DPPA (swoistość 90%, czułość 89%) obserwowano u 18 cho-
rych uczulonych na krewetki. Objawy utrzymywały się do 90 minuty 
od podania alergenu [26]. Inne i niniejsze doniesienia naukowe były 
przesłanką dla ekspertów The European Academy of Allergy and 
Clinical Immunology Position paper on the standardization of nasal 
allergen challenges do wpisania w grupę wskazań do wykonania DPPA 
testu z alergenem pokarmowym jako metody weryfikującej prawdopo-
dobieństwo wystąpienia alergii pokarmowej [12].  

1.3. Obiektywne techniki badania drożności nosa 
i subiektywna ocena dolegliwości powszechnie stosowane 
w donosowej próbie prowokacyjnej z alergenem  

W grupie obiektywnych technik badania drożności nosa można 
wyróżnić: RMM, PNIF – Peak Nasal Inspiratory Flow, RA, poziom tlenku 
azotu w powietrzu wydychanym ze strony górnych dróg oddechowych 
(FeNO), rynometrię optyczną (RO), rynospirografię, rynostereometrię, 
rynometrię ciśnieniową, lusterko Glatzela, tomografię komputerową, 
rezonans magnetyczny, rynohygrometrię, termografię i lavage nosowy. 
Na szczególną uwagę zasługuje również inhalacyjna komora alergenowa 
(Vienna Chamber), która w środowiskowych warunkach kontrolowanych 
(Mobile chamber) stwarza dogodne warunki do obserwacji chorego [27]. 
Spośród wszystkich wymienionych Konsensus EAACI (The European 
Academy of Allergy and Clinical Immunology Position paper on the 
standardization of nasal allergen challenges) [12] zaleca trzy pierwsze. 
Wspólnym mianownikiem dla wszystkich wymienionych obiektywnych 
technik badania drożności nosa mających zastosowanie w DPPA jest 
ocena jednego z objawów modelujących fazę wczesną i niekiedy późną 
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reakcji alergicznej – blokadę jamy nosa. Do najczęściej stosowanych 
narzędzi subiektywnych można zaliczyć: skalę Likerta (0 – brak 
dolegliwości, 1 – łagodne, 2 – umiarkowane, 3 – ciężkie), skalę wizualno- 
-analogową VAS (Visual analogy scale, pozioma 100-milimetrowa skala, 
gdzie 0–30 mm oznacza objawy łagodne, 31–70 mm – średnie i 71–100 mm – 
ciężkie), TNSS – Total Nasal Symptom Score – 12-punktową skalę powsta-
jącą z sumowania punktów nasilenia 4 symptomów: wyciek wodnistej 
wydzieliny, kichanie i świąd oraz niedrożność jamy nosa [12, 13].  

RMM jest jedną z najstarszych i zarazem najlepiej poznanych 
obiektywnych technik badania drożności nosa. Urządzenie składa się 
z maski i pneumotachografu, który jest połączony głowicą z komputerem. 
Jego zasada działania oparta jest na oznaczeniu oporu przepływającego 
powietrza przez jamę nosa, dzięki czemu możliwy jest pomiar objętości po-
wietrza oraz ocena różnicy ciśnień między nozdrzami przednimi a tyl-
nymi, które za ten przepływ odpowiadają. Opór wewnątrznosowy 
mierzony jest przy przepływie 100–150 ml/s lub różnicy ciśnień na 
poziomie 0,10–0,15 kPa. Mierzone przepływy nosowe w RMM mają 
charakter kolejno: laminarny, turbulentny i mieszany. Powietrze wdy-
chane po przejściu przez nozdrza przednie zmienia kierunek (około 
60°) z pionowego na poziomy. W okolicy zastawki nosa dochodzi do 
wzrostu przepływającego powietrza średnio o wartość 12–18 m/s, po 
czym ulega spadkowi do 2–3 m/s. Zmienność przepływów podykto-
wana jest przewężeniami, pierwszym na poziomie przedsionka nosa 
i drugim w okolicach głowy małżowiny nosowej dolnej [28]. Efektem 
wtórnym pomiaru jest obraz krzywej, która określa zależność zmiany 
przepływu powietrza (oś Y) względem mierzonego ciśnienia (oś X) [29].  
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Rycina 2. Obraz rynomanometrii aktywnej przedniej  
w badaniu oceny drożności nosa 

Można wyróżnić RMM czynną, tzw. aktywną (RMM aktywna 
przednia, tylna), i bierną, inaczej pasywną. W praktyce najczęściej 
wykonuje się RMM aktywną przednią, w której dokonuje się oceny 
drożności nosa w trakcie normalnego cyklu oddychania osobno dla 
każdej ze stron badanych. Z kolei w RMM tylnej przepływ powietrza 
jest mierzony równocześnie dla obu stron jamy nosa, a do pomiaru 
stosuje się sondę umieszczoną w jamie ustnej, która mierzy przepływ 
powietrza na poziomie 250 ml/s i przy ciśnieniu 0,05 kPa [30–34]. 
W RMM przedniej maska urządzenia jest wyposażona w oliwki lub 
plaster hipoalergiczny, dzięki którym możliwy jest pomiar przepły-
wającego powietrza/oporów wewnątrznosowych każdej ze stron z osobna. 
Zaleca się, aby mierzony opór wewnątrznosowy był rozpatrywany dla 
trzech wartości ciśnienia: 75 Pa, 150 Pa i 300 Pa, które odpowiadają 
trzem odmiennym punktom na krzywej, kolejno: laminarnemu, mie-
szanemu i turbulentnemu. Co więcej, celem uściślenia wartości stosuje 
się zamiennie wartość na krzywej rynomanometrycznej odpowiada-
jącej punktowi przecięcia okręgu o promieniu 100 Pa [34–36]. W opinii 
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ekspertów International Committee on Objective Assessment of the 
Nasal Airways i International Rhinologic Society ocenę wyniku badania 
należy rozpatrywać przez ocenę oporów dla ciśnienia na poziomie 150 Pa 
i oporu Broomsa [34]. Ze względu na dużą zmienność czynników 
wpływających na finalny wynik badania brak jest jednoznacznych 
dowodów na oszacowanie wartości referencyjnych w badanych popu-
lacjach. Przegląd systematyczny literatury definiuje jedynie wartości 
szacunkowe, traktowane jako norma dla badanej populacji względem 
pochodzenia etnicznego. 

Tabela 3. Wartości referencyjne rynomanometrii [33–36] 

Rasa kaukaska  0,184 Pa/cm3/s 
Rasa orientalna  0,129 Pa/cm3/s 
Afroamerykanie  0,146 Pa/cm3/s 

 
Pewnymi ograniczeniami wykonania badania są te niezależne od 

współpracy chorego: blokada jamy nosa czy perforacja przegrody nosa. 
Z kolei w RMM biernej schemat badania jest odwrotny w stosunku do 
RMM aktywnej. To nie pacjent generuje przepływ powietrza, wytwa-
rzając różnicę ciśnień między nozdrzami przednimi a tylnymi, ale 
aparatura. Dochodzi do wymuszenia przepływu określonej objętości 
powietrza przez jamy nosa ze stałą, znaną prędkością. Ocenie podlega 
różnica ciśnień niezbędnych do wymuszenia takiego przepływu, a nie 
sam przepływ powietrza. Efektem wtórnym stosowanej metody jest 
jednoliczbowy wynik, który ze względu na trudności techniczne (koniecz-
ność wstrzymania oddechu) nie obrazuje dynamiki zmian przepływu 
powietrza przez nos [35].  

Maksymalny przepływ nosowy wdechowy (PNIF) ze względu na 
łatwość zastosowania odnajduje szczególne miejsce w grupie technik 
tzw. home monitoring. Zasada działania jest analogiczna do tej stoso-
wanej w badaniu pikflometrycznym, z tą różnicą, że w tej pierwszej 
zaleca się wykonanie maksymalnego wdechu przez nos przy zamknię-
tych ustach. Forsowny manewr należy wykonać kilkakrotnie tak, aby 
uzyskać uśrednioną powtarzalną wartość. Urządzenie zbudowane jest 
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z maseczki anestetycznej o dwóch typach rozmiarów: 0 – dziecięcy i 5 – 
dostosowany do osób dorosłych. Nie zawiera lateksu i jest kompa-
tybilna z załączonym do urządzenia miernikiem przepływu. Przedział, 
który odzwierciedla pomiar przepływów nosowych, mieści się w grani-
cach 0–350 L/min. Wartości referencyjne dla przepływów nosowych 
mierzonych tą metodą standaryzowali polscy badacze względem wieku 
badanych.  

Tabela 4. Wartości referencyjne dla maksymalnego przepływu nosowego 
wdechowego [37] 

Wiek 
badanych 

N Średnia 
wartość PNIF 
(L/min) 

Średnia wartość PNIF 
(L/min) po anemizacji 
0,1% Xylometazolinum 

6–7 lat 1136 56,9 69,1 
13–14 lat 1123 100,4 125,5 
dorosły 1878 111,5 135,9 

 
Istnieje jednak szereg czynników, które mogą zakłócać oszacowanie 

wartości referencyjnych, w tym polipy nosa czy parametry antropo-
metryczne. 

Z kolei zasada działania RA polega na odbiciu fali akustycznej 
(wytworzonej przez generator dźwięku połączony z tubą, która przenosi 
falę akustyczną do jamy nosa i z powrotem przez przetwornik do kom-
putera) od przestrzeni wewnątrznosowej, rejestrując przekrój poprzeczny 
jamy nosa. 
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Group Side Vol 0-5 Vol 2-5 Vol 0-3 Area 3 Area 5 
BASELINE #2 LEFT 15.04 11.60 6.29 3.53 4.62 
 #3 RIGHT 6.56 4.68 2.69 1.65 2.70 
 L+R 21.59 16.29 8.98 5.18 7.32 
 R/L 0.44 0.40 0.43 0.47 0.58 
COMPARSION #6 LEFT 5.01 3.64 1.86 0.97 1.50 
 #7 RIGHT 9.66 7.49 3.45 2.51 4.51 
 L+R 14.67 11.13 5.31 3.49 6.01 
 R/L 1.93 2.06 1.86 2.59 3.00 
LEFT Change % -67 -69 -70 -72 -67 
RIGHT Change % +47 +60 +28 +52 +67 
TOTAL Change % -32 -32 -41 -33 -18 
       
Group MCA Dist. Min. 1 Dist. 1 Min.2 Dist. 2 
BASELINE 2.58 2.07 2.58 2.07 N/A N/A 
 0.59 2.25 0.59 2.25 1.77 3.98 
 3.18 - 3.18 - N/A - 
 0.23 - 0.23 - N/A - 
COMPARSION 0.38 2.25 0.38 2.25 N/A N/A 
 0.85 2.07 0.85 2.07 2.69 3.80 
 1.23 - 1.23 - N/A - 
 2.26 - 2.26 - N/A - 
LEFT -85 - -85 - N/A - 
RIGHT +43 - +43 - +52 - 
TOTAL -61 - -61 - N/A - 

Rycina 3. Obraz krzywej rynometrii akustycznej w badaniu oceny drożności nosa 
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W efekcie złożonych działań matematycznych rysuje się krzywa RA, 
która na osi X obrazuje głębokość jamy nosa, natomiast na osi Y – 
powierzchnię przekroju poprzecznego. Istotą interpretacji wyniku 
badania jest oszacowanie na krzywej RA obszarów badanych: cieśni 
nosa i głowy małżowiny nosowej dolnej. Poszczególne punkty na 
krzywej RA odpowiadają kolejno: 0 – początkowi jamy nosa, I (Isthmus 
nasi – cieśnia nosa) – szczytowemu punktowi pierwszego załamka 
krzywej RA, odpowiadającemu pierwszemu przewężeniu jamy nosowej, 
C (Concha nasalis – głowa małżowiny) – szczytowemu punktowi 
zwężenia drugiego załamka krzywej RA, odpowiadającemu drugiemu 
przewężeniu jamy nosowej, E – dalszemu odcinkowi głowy małżowiny 
nosowej dolnej, F – najwyżej położonemu punktowi na wzniesieniu 
krzywej RA pomiędzy punktami I oraz C. Obszary w tych punktach 
opisują przestrzenie: 0 – I – przedsionek nosa, I – C – odległość między 
cieśnią nosa a głową małżowiny nosowej dolnej, C – E – koniec mał-
żowiny nosowej, E – G – przestrzeń nosogardła. Oceny zaburzeń 
drożności nosa w obrazie RA dokonuje się na podstawie: v – wyzna-
czenia największego przewężenia (MCA – Minimal cross sectional 
area); zazwyczaj jest to wartość odpowiadająca punktowi I (Isthmus 
nasi) przed DPPA lub C (Concha nasalis) po DPPA, vv – określenia 
objętości i vvv – przekrojów poprzecznych jamy nosowej na krzywej RA 
w poszczególnych zakresach CSA (Cross sectional area) [38]. 

Tabela 5. Wartości referencyjne dla rynometrii akustycznej [39–44] 

MCA 
Rasa kaukaska 0,72 cm2 ±0,02 cm2 
Rasa orientalna 0,62 cm2 ±0,19 cm2 
Afroamerykanie  0,88 cm2 ±0,22 cm2 
Indianie  0,70 cm2 ±0,16 cm2 
Azjaci  0,75 cm2 ±0,03 cm2 
V V1 = 1,54 cm2 ±0,36 cm3 

V2 = 1,66 cm2 ±0,52 cm3 
V3 = 2,64 cm2 ±0,70 cm3 
całkowita V = 5,86 cm2 ±1,40 cm3 

CSA CSA1 = 0,73 cm2 ±0,27 cm2 
CSA2 = 1,74 cm2 ±0,47 cm2 
CSA3 = 3,23 cm2 ±0,83 cm2 
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Swoistą przewagą RA nad RMM jest możliwość wykonania badania 
niezależnie od poziomu współpracy ze strony chorego i stopnia blokady 
jamy nosa, co szczególnie wysoko pozycjonuje to narzędzie oceny 
zaburzeń drożności nosa. Wstępnie oszacowane wartości referencyjne 
analizowane w trzech głównych obszarach: najmniejszego przekroju 
poprzecznego jamy nosa, objętości i przestrzeni wewnątrznosowej wy-
znaczonej w konkretnych punktach krzywej rynometrycznej, stanowią 
istotny punkt odniesienia dla dalszych badań w tym obszarze. 

Dokument The European Academy of Allergy and Clinical Immuno-
logy Position paper on the standardization of nasal allergen challenges 
jest w całości poświęcony rekomendacjom w obszarze donosowych prób 
prowokacyjnych z alergenem [12]. Systematyzuje wiedzę i definiuje 
pojęcie DPPA dodatniej i umiarkowanie dodatniej za pomocą standary-
zowanych narzędzi subiektywnych i oceny drożności nosa: PNIF, RA 
i RMM. Pozostałe, jak twierdzą eksperci, ze względu na małą liczbę 
badań w tym obszarze powinny być poddane kolejnym próbom standa-
ryzacji.  

Tabela 6. Interpretacja donosowej próby prowokacyjnej z alergenem [12, 13] 

EAACI Position paper on the standardization of nasal allergen 
challenge 
Metoda Silnie dodatnia DPPA Umiarkowanie 

dodatnia DPPA 
Ocena subiektywna 

Skala VAS Objawy 55 mm Objawy 23 mm 

Lebel score Wzrost 5 punktów Wzrost 3 punktów 

Linder score  Wzrost 5 punktów Wzrost 3 punktów 

Total nasal score  Wzrost 5 punktów Wzrost 3 punktów 

Ocena obiektywna  

PNIF Spadek przepływu 

40% 

Spadek przepływu 

20% 
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Rynometria akustyczna  CSA2 spadek 40% CSA2 spadek 20% 

Rynomanometria Spadek przepływu 

40% na poziomie  
150 Pa 

Spadek przepływu 

20% na poziomie 
150 Pa 

 
Interpretacja wyniku DPPA ogranicza się do procentowego spadku 

przekroju poprzecznego jamy nosa i/lub przepływu nosowego oraz 
wzrostu oporów wewnątrznosowych mierzonych RMM. Dobrym roz-
wiązaniem z metodologicznego punktu widzenia jest ocena czynno-
ściowa (RMM) i strukturalna (RA), a zatem istotnego znaczenia nabiera 
sumaryczna ocena przebiegu DPPA mierzona wspomnianą skalą subiek-
tywną i obiektywną drożności nosa. 

Z praktycznego punktu widzenia niezwykle przydatną techniką 
oceniającą przebieg DPPA jest RA ze względu na łatwość wykonania 
i możliwość uzyskania wysokiego wskaźnika powtarzalności pomiaru. 
DPPA dzięki temu narzędziu diagnostycznemu może być interpreto-
wana na trzy sposoby. Po pierwsze ocenie poddawane są różnice 
objętości (V1 i V2), po drugie – najmniejszego przekroju poprzecznego 
(MCA1 i MCA2) i po trzecie – poprzez wyznaczenie na krzywej CSA1 
i CSA2, które odpowiadają dwóm obszarom badanym, tj. cieśni nosa 
i głowy małżowiny nosowej dolnej. Przed aplikacją alergenu najmniejszy 
przekrój poprzeczny jamy nosa wyznacza cieśń nosa, a po DPPA – 
głowa małżowiny nosowej dolnej. Ciekawą propozycją oceny odpowiedzi 
błony śluzowej jamy nosa na aplikowany alergen w DPPA jest reak-
tywność względna błony śluzowej jamy nosa mierzona osobno i dla 
sumy stron [38].  

1.4. Nowe i obiecujące obiektywne techniki badania 
drożności nosa w teście prowokacyjnym  

W grupie obiektywnych technik badania drożności nosa, które ze 
względu na wartości poznawacze będą w przyszłości stanowić istotne 
narzędzie oceny DPPA, można wymienić FeNO i RO. Tlenek azotu 
powstaje z udziałem enzymów z grupy syntaz tlenku azotu i pełni 
w górnych drogach oddechowych funkcję fizjologiczną przez zachowanie 
m.in. sterylności zatok przynosowych [45]. W przebiegu stanów zapal-



 
1. Podstawy teoretyczne donosowych prób prowokacyjnych z alergenem 

 

27 

nych zatok czy alergicznego nieżytu nosa osiąga wysokie wartości 
(powyżej 1600 ppB) względem stanu fizjologicznego (232,2 ppB ±66,8 ppB–
1195 ppB ±618,3 ppB). Z kolei niskie wartości (<100 ppB) świadczą 
o dyskinezie rzęsek w układzie oddechowym. Zasada działania FeNO 
polega na pomiarze spokojnego wydechu przeciwko oporowi na 
poziomie 10 cmH2O, co wtórnie przeciwdziała zamknięciu podniebienia 
miękkiego i pozwala uniknąć strat NO przez nozdrza tylne [45]. 
W przebiegu DPPA tlenek azotu wykazuje tendencję spadkową w fazie 
wczesnej reakcji alergicznej. Z kolei w późnej obserwuje się znamiennie 
wyższy poziom względem wartości wyjściowej. Tę zmienność należy 
tłumaczyć zamknięciem ujścia zatok przynosowych (blokadą tlenku 
azotu w zatokach przynosowych) w konsekwencji DPPA w fazie 
wczesnej reakcji alergicznej i uwolnieniem tego markera zapalnego w fazie 
późnej reakcji alergicznej, w której obrzęk ustępuje. W ocenie odpowiedzi 
błony śluzowej jamy nosa w przebiegu DPPA należy kierować się pro-
centową zmianą wskaźnika FeNO, która wynosi 37% i więcej [46–49].  

W grupie badań rynometrycznych szczególną wartość przypisuje się 
również RO określanej mianem spektroskopii emisji, która w sposób 
ciągły i bezpośredni mierzy zmiany w przepływie krwi przez naczynia 
krwionośne jamy nosa. Efektem wtórnym mierzonych zmian czynno-
ściowych drożności nosa jest wyznaczenie początku T1 i końca reakcji 
alergicznej T2 – oraz gęstości optycznej – ΔE, która jest miarą siły 
pochłaniania wiązki promieni podczerwonych.  

Urządzenie wyposażone jest w detektor i nadajnik umieszczony po 
przeciwległych stronach nosa. Emituje ono wiązkę promieni podczer-
wonych o średniej długości fali 600–800 µm z częstotliwością 0,2 s. 
Jako jedyna w grupie obiektywnych technik badania drożności nosa RO 
precyzyjnie wyznacza początek zmian drożności nosa będących kon-
sekwencją miejscowej aplikacji alergenu. Wartość progowa, która świadczy 
o dodatnim wyniku DPPA, wynosi 0,435 OD [50–54].  

RO odnajduje zastosowanie nie tylko w DPPA, ale również stanowi 
uniwersalne narzędzie do oceny stopnia zaburzeń drożności w prze-
biegu obturacyjnego bezdechu sennego, w badaniach oceny sponta-
nicznych zmian drożności nosa, efektywności zabiegów chirurgicznych 
w obrębie górnych dróg oddechowych i skuteczności stosowanych 
leków w anestezjologii [54]. 
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Rycina 4. Obraz rynometrii optycznej w badaniu oceny drożności nosa  

(przed i po anemizacji błony śluzowej jamy nosa 0,1% Xylometazolinum) 

1.5. Przebieg donosowej próby prowokacyjnej z alergenem  

DPPA na potrzeby praktyki klinicznej składa się z trzech etapów ba-
dania: pierwszy następuje po 20-minutowej aklimatyzacji do warunków 
panujących wewnątrz pomieszczenia, w którym będzie wykonywane 
badanie (temperatura 20°C ±1,5°C, wilgotność 40–60%, bez obecności 
substancji drażniących takich jak metacholina czy alergeny wziewne), 
drugi – po roztworze kontrolnym (0,9% NaCl), trzeci – po miejscowej 
aplikacji alergenu (faza wczesna reakcji alergicznej). Dla celów po-
znawczych lub w przypadku współwystępowania astmy niekontrolowanej 
(zaleca się monitorowanie stanu czynnościowego dolnych dróg odde-
chowych) ocenie podlega również faza późna reakcja przypadająca na 
4–48 godzinę badania [1, 38].  
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badania czynnościowe w sytuacji współwystępowania astmy (spirometria)  

wykonane dwukrotnie przed i po DPPA 

Rycina 5. Schemat donosowej próby prowokacyjnej z alergenem [1] 

Krytyczne znaczenie dla oceny stopnia odpowiedzi błony śluzowej 
jamy nosa na aplikowany alergen ma odstęp czasowy, w którym dokonuje 
się tej oceny, tj. 15-minutowy czas od podania donosowo roztworu 
kontrolnego i alergenu. Alergen (neutralne pH, w standaryzowanych 
jednostkach SQ-U/ml, SBU/ml, AU/ml, HEP/ml, w/v%) w postaci 
liofilizatu wykorzystywany do DPPA powinien być przechowywany 
w temperaturze 4°C (w lodówce, zgodnie z zaleceniami producenta), 
a ostatecznie aplikowany donosowo w temperaturze pokojowej tak, aby 
minimalizować ryzyko nadreaktywności błony śluzowej jamy nosa. 
Należy podać go obustronnie do jamy nosa przez standaryzowany 
nośnik alergenu – atomizer (10% ±2%). Alternatywą dla atomizerów 
są krążki papierowe (10 μL), strzykawki, mikropipety (>2 mL krople), 
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insuflatory, urządzenia przepłukujące jamy nosa alergenem i komory 
inhalacyjne [1, 12]. Istotny z uwagi na potrzebę niwelowania ryzyka 
błędów technicznych jest sposób aplikacji alergenu do jamy nosa. 
Alergen należy podawać, kierując końcówkę atomizera obwiednio (ku 
górze) w jamie nosa, z jednocześnie pochyloną głową chorego ku przo-
dowi. Ważne jest, aby przed aplikacją alergenu badany wykonał głęboki 
wdech, na szczycie którego należy podać substancję prowokującą. 
W grupie czynników istotnie determinujących wynik DPPA znajdują 
się: w przypadku reakcji fałszywie dodatniej: cykl nosowy, warunki 
panujące w pomieszczeniu, w którym przeprowadza się badanie, lub 
temperatura podanego alergenu, niewłaściwe pH ekstraktu (<5 lub >8), 
brak aklimatyzacji, dodatnia reakcja na roztwór kontrolny; a w przy-
padku reakcji fałszywie ujemnej: wysiłek fizyczny, polipy nosa, stoso-
wane leki, brak aklimatyzacji, niewłaściwe pH ekstraktu (<5 lub >8), 
zbyt niskie stężenie alergenu, blokada nosa rejestrowana przed DPPA 
[12, 13].  

Istotne w DPPA jest wspomniane wcześniej zapewnienie choremu 
poczucia komfortu i bezpieczeństwa, na które składa się umiejętność 
udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. 
Dolegliwości należy oceniać w czterech obszarach: ze strony skóry (po-
krzywka, rumień, obrzęk, świąd), układu oddechowego (stridor, świsty, 
duszność), układu krążenia (tachykardia, spadek ciśnienia, omdlenie, 
wstrząs) i przewodu pokarmowego (nagłe wymioty, kurcze bólowe, 
biegunka) [55].  
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Rycina 6. Schemat postępowania w reakcji anafilaktycznej [55] 

Oprócz posiadanych kompetencji w obszarze udzielania pierwszej 
pomocy istotne znaczenie ma również wyposażenie pracowni/gabinetu, 
w którym wykonuje się badanie, w zestaw antywstrząsowy, jak również 
dostęp do tlenu.  



 

 



 

 

 
 
 
 
2. Obraz kondycji błony 
śluzowej jamy nosa 
w donosowej próbie 
prowokacyjnej z alergenem – 
badanie własne  
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Niniejszy rozdział opisuje na wzór tradycyjnie przeprowadzonej DPPA 
odpowiedź błony śluzowej na miejscowo aplikowany alergen. Obserwo-
wana kaskada zdarzeń modelowała fazę wczesną reakcji alergicznej. 
Do DPPA włączono w sumie 12 badanych z rozpoznanym uczuleniem 
na pospolite alergeny środowiskowe, w tym alergeny brzozy, vs. 10 nie-
uczulonych badanych, a stanowiących grupę kontrolną. Do badania 
chorzy byli kwalifikowani na podstawie wywiadu klinicznego i środo-
wiskowego oraz dodatnich testów skórnych. Z badania wykluczono 
chorych, u których zdiagnozowano astmę, ostrą infekcję bakteryjną lub 
wirusową dróg oddechowych, istnieje przeciwwskazanie do podania 
adrenaliny, leczonych B-adrenolitykami i ACEI, stwierdza się w wy-
wiadzie anafilaksję przy naturalnej ekspozycji na alergen [1, 6]. Badanie 
było wykonywane z zastosowaniem standardowej dawki alergenu 
(5000 SBU/ml, Nexter – Allergopharma) podanej obustronnie, łącznie 
0,2 ml, za pomocą kalibrowanego atomizera, w temperaturze pokojowej. 
Badanie oceniane było subiektywnie skalą wizualno-analogową oraz 
obiektywnie RA i FeNO.  

Oceny stanu czynnościowego dolnych dróg oddechowych dokonywano 
za pomocą badania spirometrycznego i poziomu tlenku azotu w po-
wietrzu wydychanym ze strony dolnych dróg oddechowych. Badanie 
podlegało ocenie na trzech etapach: wyjściowym (po aklimatyzacji 
minimum 30 minut), drugim – po miejscowej aplikacji roztworu soli 
fizjologicznej i trzecim – po podaniu alergenów brzozy. Łączny czas 
obserwacji badanych to 90 minut. Nie obserwowano zdarzeń niepożą-
danych w przebiegu DPPA w postaci: świądu i obrzęku części nosowej 
gardła, niedrożności trąbki słuchowej objawiającej się jako uczucie 
zatkanego ucha, zapalenia zatok, zapalenia spojówek, objawów ze strony 
krtani, skurczu oskrzeli, uogólnionej reakcji anafilaktycznej (pokrzywka 
lub wstrząs anafilaktyczny). Badanie było realizowane w warunkach 
kontrolowanych w Zakładzie Alergologii i Immunologii Klinicznej 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego (KB 63/2012). 

 



 
Donosowa próba prowokacyjna z alergenem… 
 

36 

Przebieg donosowej próby prowokacyjnej  
w fazie wczesnej reakcji alergicznej 

  
a) świąd nosa 

 

 
b) liczba kichnięć  
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c) blokada jamy nosa 

Rycina 7. Subiektywne dolegliwości mierzone skalą wizualno-analogową 

Dominującym objawem fazy wczesnej reakcji alergicznej był świąd 
nosa obserwowany w pierwszych minutach po miejscowej aplikacji 
alergenu i blokada jamy nosa, której początek rejestrowano w 10 minucie 
badania, a szczyt dolegliwości oceniany w RA przypadał na 15 minutę 
badania.  
  



 
Donosowa próba prowokacyjna z alergenem… 
 

38 

 

 

 
a) badani z alergicznym nieżytem nosa 
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b) grupa kontrolna 

Rycina 8. Reaktywność względna mierzona najmniejszymi przekrojami jamy nosa 
(MCA1 i MCA2) w rynometrii akustycznej  
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Wzrost reaktywności względnej błony śluzowej jamy nosa był 
obserwowany w głównej mierze w okolicach głowy małżowiny nosowej 
dolnej (MCA2 – Minimal cross sectional area), docelowym miejscu 
reakcji alergicznej. Średnia reaktywność błony śluzowej jamy nosa 
wyniosła 54%, co według The European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology Position paper on the standardization of nasal allergen 
challenges [12] oznacza wynik wybitnie dodatni. Ocena mierzona pozio-
mem tlenku azotu w powietrzu wydychanym ze strony górnych dróg 
oddechowych również wykazała dodatnią odpowiedź, w postaci spadku 
wartości tego markera reakcji zapalnej na poziomie 27%. 

Tabela 7. Ocena czynnościowa górnych i dolnych dróg oddechowych mierzona 
badaniem spirometrycznym i poziomem tlenku azotu w powietrzu wydychanym 

Badanie wstępne 
Spirometria Tlenek azotu 
FEV1VC (%) FEV1 (%) PEF FENO (ppB) eNO (ppB) 
92,0 91,0 92,8 1602,25 23,90 
Grupa kontrolna  
93,2 100,3 100,7 524,30 21,40 
Badanie po donosowej próbie prowokacyjnej z alergenem 
92,4 92,3 91,5 1289,25 24,75 
Grupa kontrolna  
95,6 100,0 101,0 557,00 22,00 

 
W ramach oceny czynnościowej dolnych dróg oddechowych nie obser-

wowano istotnych spadków w przypadku wskaźnika FEV1 mierzonego 
w badaniu spirometrycznym i wzrostu poziomu stężenia tlenku azotu 
w powietrzu wydychanym ze strony dolnych dróg oddechowych.  
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Niniejszy rozdział został poświęcony zagadnieniom dotyczącym inter-
pretacji DPPA. Zawiera zbiór analizowanych wyników badań, które 
z wykorzystaniem wybranych obiektywnych technik badania drożności 
nosa (RA, RMM, PNIF, RO, FeNO) i subiektywnej skali punktowej 
obrazują przebieg DPPA. Jej interpretacja jest zależna od doboru 
techniki badania i należy oceniać ją według kryterium: 
• zmienności przekrojów poprzecznych jamy nosa (RA, RO),  
• zmian przepływu, wzrostu/spadku oporu wewnątrznosowego 

(RMM, PNIF, RO) oraz 
• zmienności poziomu markerów reakcji zapalnej (FeNO).  

Wspólnym mianownikiem wymienionych technik jest ocena obrzęku 
błony śluzowej jamy nosa rejestrowana w fazie wczesnej i późnej reakcji 
alergicznej. Niewątpliwie swoistą przewagę nad technikami czynno-
ściowymi (RMM, PNIF) mają te obrazujące strukturalnie przestrzenie 
wewnątrznosowe (RA). Wydaje się zasadne, aby w grupie chorych, 
u których rozpoznaje się współwystępowanie astmy, ocenić równolegle 
na wszystkich etapach badania stan czynnościowy dolnych dróg 
oddechowych. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się badanie spiro-
metryczne i ocenia się poziom tlenku azotu w powietrzu wydychanym 
ze strony dolnych dróg oddechowych. Obserwacja chorego w teście 
prowokacyjnych w warunkach ambulatoryjnych zazwyczaj ogranicza 
się do fazy wczesnej reakcji alergicznej.  

Wyniki badań tworzy rozdział, który dotyczy wyników badań chorych 
zakwalifikowanych zgodnie z rekomendacjami The European Academy 
of Allergy and Clinical Immunology Position paper on the standardi-
zation of nasal allergen challenges [12] jako dodatnie. W praktyce ryno- 
i alergologicznej najczęściej do oceny przebiegu DPPA stosuje się 
mierniki dolegliwości subiektywnych: skalę VAS i Total Nasal Score, 
z kolei w przypadku technik obiektywnych są to RO, RMM i PNIF. 
Pewną trudnością w wykonywaniu badania i interpretacji jego wyniku 
są artefakty (ryc. 9), które wynikają z przebiegu DPPA. O ile w przy-
padku technik oceniających strukturalnie przestrzenie wewnątrznosowe 
(RA) nie stanowi to problemu z technicznego punktu widzenia, o tyle 
w przypadku RMM czy PNIF blokada jamy nosa w stopniu znacznym 
uniemożliwia wykonanie badania.  
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a) artefakt związany z kichaniem (w obrazie rynometrii optycznej) 

 
b) artefakt związany w wyciekiem wodnistej wydzieliny  

(w obrazie rynometrii optycznej) 
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c) artefakty związane z wyciekiem wodnistej wydzieliny i kichaniem  

(w obrazie rynometrii optycznej) 

Rycina 9. Artefakty w przebiegu donosowej próby prowokacyjnej z alergenem 
w obrazie rynometrii optycznej 

Kolejnym elementem rozdziału jest zestawienie wyników badań 
DPPA z wykorzystaniem nowych narzędzi obecnie poddawanych pró-
bom standaryzacji. Pomiar tlenku azotu w powietrzu wydychanym ze 
strony górnych dróg oddechowych (oceniany w fazie wczesnej i późnej) 
jest dobrze rokującą techniką, ale przy DPPA wybitnie dodatniej sprawia 
swoistą trudność w generowaniu przepływu powietrza przez jamę nosa 
ze względu na obrzęk błony śluzowej. Poniższe zestawienie wyników 
DPPA zawiera te o charakterze wybitnie i umiarkowanie dodatnim. Na 
szczególną uwagę zasługuje zmiana poziomu tlenku azotu w powietrzu 
wydychanym ze strony górnych dróg oddechowych w dwóch fazach 
badania: fazie wczesnej i późnej reakcji alergicznej. Z kolei wydychany 
ze strony dolnych dróg oddechowych (u chorych, u których obserwuje 
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się wysokie miano w badaniu pierwszym) wykazuje tendencję wzro-
stową w fazie późnej reakcji alergicznej, co może świadczyć o współ-
występowaniu odpowiedzi dróg oddechowych na miejscową aplikację 
w obrębie błony śluzowej jamy nosa. 

3.1. Dodatnia odpowiedź błony śluzowej jamy nosa 
na miejscową aplikację alergenu mierzona obiektywnymi 
technikami badania drożności nosa i skalą punktową 

Mężczyzna lat 41 z rozpoznanym uczuleniem na alergeny środo-
wiskowe; testy skórne: Dermatophagoides pteronyssinus 7/18, Dermato-
phagoides farinae 9/16, Acarus siro 4/8, Cladosporium 5/12, Aspergillus 
4/9, Penicillium 4/10, histamina 6/12; i współistniejącą astmą. Cytogram 
błony śluzowej jamy nosa: komórki walcowate 68,1%, kubkowe 1,6%, 
podstawowe 9,4%, płaskie 3,5%, neutrofile 9,2%, eozynofile 13,3%; tlenek 
azotu w powietrzu wydychanym ze strony dolnych dróg oddechowych 
26 ppB (EV (NOEx) 47 ml/s; VNO exhale 59 nL/min; pres. NO 12 cmH2O; 
Conf. index 94%). 

Zlecono próbę prowokacyjną donosową na alergeny Dermatopha-
goides pteronyssinus z powodu wątpliwości natury klinicznej. Ze 
względu na współwystępowanie astmy wykonano badanie spirometryczne 
przed i po DPPA. 

Ocena subiektywna (punktowa) 

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Badanie po 
roztworze 
kontrolnym 

Badanie po 
donosowej próbie 
prowokacyjnej 
z alergenem 

Świąd nosa                                    
 

1 0 2 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

1 1 2 

Blokada nosa 
 

0 0 2 

Liczba kichnięć 
 

0 0 2 
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Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 2 1 8 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Ocena obiektywna – RA 

 

 
badanie pierwsze (po miejscowej aklimatyzacji,  

dla strony lewej i prawej jamy nosa) 
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badanie drugie (po roztworze kontrolnym, dla strony lewej i prawej jamy nosa) 
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badanie trzecie (po miejscowej aplikacji alergenu,  

dla strony lewej i prawej jamy nosa) 

Opis wyniku badania   

Dodatnia próba prowokacyjna oceniana skalą subiektywną (8 pkt 
objawy nosowe) i obiektywną: RA (prawostronna blokada jamy nosa na 
każdym etapie badania), obserwowano istotny spadek przekrojów 
poprzecznych jamy nosa mierzonych na poziomie CSA2 (osobno dla 
strony prawej wyniósł 40%, dla lewej 11%). Wykonane badanie spiro-
metryczne przed i po DPPA nie wykazało znamiennie istotnego spadku 
wskaźnika FEV1 (przed DPPA FEV1 109%; FEV1%VCmax 92% (SR –1,42,  
p 8), po DPPA FEV1 108; FEV1%VCmax 93% (SR –1,29, p 10)). Ze względu 
na burzliwy przebieg fazy wczesnej reakcji alergicznej podano leki 
zgodnie z zaleceniem lekarza i pozostawiono chorego pod obserwacją 
przez kolejne 60 minut.   
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Kobieta lat 33 uczulona na pospolite alergeny środowiskowe; punk-
towe testy skórne: bylica 4/8, sierść kota 9/18, histamina 3/8. Cytogram 
błony śluzowej jamy nosa: komórki walcowate 22,1%, płaskie 63,2%, 
neutrofile 0,6%, eozynofile 13,1%; tlenek azotu w powietrzu wydycha-
nym ze strony dolnych dróg oddechowych 37 ppB (EV (NOEx) 32 ml/s; 
VNO exhale 72 nL/min; pres. 9 NO 12 cmH2O; Conf. index 99%). 

Zlecono próbę prowokacyjną donosową na alergeny sierści kota 
z powodu wątpliwości natury klinicznej. Ze względu na współwystępowanie 
astmy wykonano badanie spirometryczne przed próbą i po próbie pro-
wokacyjnej. 

Ocena subiektywna  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Badanie po 
roztworze 
kontrolnym 

Badanie po 
donosowej próbie 
prowokacyjnej 
z alergenem 

Świąd nosa                                     
 

0 0 3 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 0 1 

Blokada nosa 
 

1 1 3 

Liczba kichnięć 
 

0 0 1 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 1 1 8 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 
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Ocena obiektywna – RMM 

 
badanie pierwsze (po aklimatyzacji) 

 
badanie drugie (po roztworze kontrolnym) 
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badanie trzecie (po miejscowej aplikacji alergenu) 

Opis wyniku badania  

Dodatnia próba prowokacyjna oceniana skalą subiektywną (8 pkt 
objawy nosowe) i obiektywną: RMM, obustronna blokada jamy nosa 
w stopniu istotnym przy spadku przepływu wewnątrznosowego na 
poziomie 44%. Wykonane badanie spirometryczne przed i po DPPA nie 
wykazało znamiennie istotnego spadku wskaźnika FEV1 (przed DPPA 
FEV1 80%; FEV1%VCmax 82% (SR –2,12, p 2), po DPPA FEV1 86%; 
FEV1%VCmax 86% (SR –1,60, p 5)) względem miejscowej aplikacji 
alergenu.  
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Kobieta lat 36 z rozpoznanym uczuleniem na alergeny środowi-
skowe; testy skórne: olcha 8/15, leszczyna 6/10, brzoza 9/18, buk 7/10, 
trawy 7/11, jęczmień 9/14, żyto 7/12, wiechlina 5/10, histamina 8/16. 
Cytogram błony śluzowej jamy nosa: komórki walcowate 87%, kubkowe 
1,2%, podstawowe 87,3%, płaskie 4,9%, neutrofile 3,8%, eozynofile 13,1%. 

Zlecono próbę prowokacyjną donosową na alergeny brzozy białej 
z powodu wątpliwości natury klinicznej. 

Ocena subiektywna (skala punktowa) 

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Badanie po 
roztworze 
kontrolnym 

Badanie po 
donosowej próbie 
prowokacyjnej 
z alergenem 

Świąd nosa                                     
 

1 0 3 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 0 1 

Blokada nosa 
 

0 0 3 

Liczba kichnięć 
 

0 0 2 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
  

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 1 0 9 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 
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Ocena obiektywna – RO  

 

Opis wyniku badania  

Dodatnia próba prowokacyjna oceniana skalą subiektywną (9 pkt 
objawy nosowe) i obiektywną; początek reakcji przypadał na 17 minutę 
badania, a największe nasilenie dolegliwości w postaci blokady jamy 
nosa rejestrowano w 21 minucie badania. Średnia pochłaniania wiązki 
promieni podczerwonych wyniosła 0,21 OD (gęstość optyczna), co w prak-
tyce oznacza dodatnią próbę prowokacyjną. Artefakty towarzyszące 
w przebiegu DPPA w postaci wzmożonej liczby kichnięć zakłóciły obraz 
krzywej RO.  
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Mężczyzna lat 46 uczulony na pospolite alergeny środowiskowe; 
punktowe testy skórne: olcha 6/15, brzoza 9/31, leszczyna 11/33, buk 
6/25, dąb 5/33, trawy 9/22, żyto 6/5, histamina 3/0. Cytogram błony 
śluzowej jamy nosa: komórki walcowate 14,2%, podstawne 16,8%, 
płaskie 61,0%.  

Zlecono próbę prowokacyjną donosową na alergeny olchy z powodu 
wątpliwości natury klinicznej. 

Ocena subiektywna – skala punktowa  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Badanie po 
roztworze 
kontrolnym 

Badanie po 
donosowej próbie 
prowokacyjnej 
z alergenem 

Świąd nosa                                     
 

0 0 3 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 0 1 

Blokada nosa 
 

0 0 2 

Liczba kichnięć 
 

0 0 2 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
  

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 0 0 8 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnie dużym  
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Skala obiektywna – RO  

 

Opis wyniku badania  

Dodatnia próba prowokacyjna oceniana skalą subiektywną (8 pkt 
objawy nosowe) i obiektywną; początek reakcji przypadał na 14 minutę 
badania, a największe nasilenie dolegliwości w postaci blokady jamy 
nosa rejestrowano w 16 minucie badania. Średnia pochłaniania wiązki 
promieni podczerwonych wyniosła 1,34 OD (gęstość optyczna), co 
w praktyce oznacza dodatnią próbę prowokacyjną.  
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Mężczyzna lat 33 uczulony na pospolite alergeny środowiskowe; 
punktowe testy skórne: olcha 6/18, leszczyna 9/18, brzoza 7/18, Derma-
tophagoides farinae 7/12, Dermatophagoides pteronyssinus 6/12, Acarus 
siro 5/9, histamina 5/10. Cytogram błony śluzowej jamy nosa: komórki 
walcowate 7,2%, kubkowe 1,8%, podstawowe 66,8%, neutrofile 30,1%, 
eozynofile 1,8%. 

Zlecono próbę prowokacyjną donosową na alergeny Dermatopha-
goides pteronyssinus : Dermatophagoides farinae (mieszanka 1 : 1) 
z powodu wątpliwości natury klinicznej. 

Ocena subiektywna – skala punktowa 

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Badanie po 
roztworze 
kontrolnym 

Badanie po 
donosowej próbie 
prowokacyjnej 
z alergenem 

Świąd nosa                                     
 

1 1 2 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 0 2 

Blokada nosa 
 

1 1 2 

Liczba kichnięć 
 

0 0 3 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 2 2 9 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 
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Opis wyniku badania 

Dodatnia próba prowokacyjna oceniana skalą subiektywną (9 pkt 
objawy nosowe) i obiektywną: RO, początek reakcji przypadał na 13 minutę 
badania, a największe nasilenie dolegliwości w postaci blokady jamy 
nosa rejestrowano w 29 minucie badania. Średnia pochłaniania wiązki 
promieni podczerwonych wyniosła 0,23 OD (gęstość optyczna), co w prak-
tyce oznacza dodatnią próbę prowokacyjną. 
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Mężczyzna lat 18 uczulony na pospolite alergeny środowiskowe; 
punktowe testy skórne: wiechlina 6/10, trawy 9/12, histamina 3/10. 
Cytogram błony śluzowej jamy nosa: komórki walcowate 47,8%, kub-
kowe 52,6%, płaskie 0,4%, neutrofile 2,8%, eozynofile 8,0%; badanie 
spirometryczne: FEV1 91%, FEV1%VC 102% (p 61); tlenek azotu w po-
wietrzu wydychanym ze strony dolnych dróg oddechowych 11 ppB (EV 
(NOEx) 47 ml/s; VNO exhale 33 nL/min; pres. 11 NO 12 cmH2O; Conf. index 
94%. 

Zlecono próbę prowokacyjną donosową na alergeny trawy z powodu 
wątpliwości natury klinicznej. 

Ocena subiektywna – skala punktowa  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Badanie po 
roztworze 
kontrolnym 

Badanie po 
donosowej próbie 
prowokacyjnej 
z alergenem 

Świąd nosa                                     
 

1 1 2 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 0 1 

Blokada nosa 
 

1 1 3 

Liczba kichnięć 
 

0 0 2 

Łzawienie 
 

0 0 1 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 2 2 9 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 
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Ocena obiektywna – PNIF  

PNIF wstępne PNIF po roztworze 
kontrolnym  

PNIF po donosowej 
próbie prowokacyjnej 
z alergenem 

1 2 3 średnia 1 2 3 średnia 1 2 3 Średnia 
140 180 200 174 180 100 120 134 50 90 80 74 

Opis wyniku badania  

Dodatnia donosowa próba prowokacyjna oceniana skalą subiek-
tywną (9 pkt objawy nosowe) i obiektywną: PNIF, obserwowano istotny 
procentowy spadek przepływu wewnątrznosowego względem wartości 
uzyskanej po roztworze kontrolnym na poziomie 46,2%.   
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Kobieta lat 25 uczulona na pospolite alergeny środowiskowe; punk-
towe testy skórne: olcha 7/18, leszczyna 6/10, brzoza 7/25, bylica 3/10, 
histamina 3/0. Cytogram błony śluzowej jamy nosa: komórki walcowate 
43,2%, kubkowe 54,1%, płaskie 3,6%, neutrofile 4,8%, eozynofile 6,9%.  

Zlecono próbę prowokacyjną donosową na alergeny bylicy z powodu 
wątpliwości natury klinicznej. 

Ocena subiektywna – skala punktowa  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Badanie po 
roztworze 
kontrolnym 

Badanie po 
donosowej próbie 
prowokacyjnej 
z alergenem 

Świąd nosa                                     
 

0 1 1 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 0 1 

Blokada nosa 
 

1 1 1 

Liczba kichnięć 
 

0 0 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 1 2 3 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 
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Ocena obiektywna – PNIF  

PNIF wstępne PNIF po roztworze 
kontrolnym  

PNIF po donosowej 
próbie prowokacyjnej 
z alergenem 

1 2 3 średnia 1 2 3 średnia 1 2 3 Średnia 
210 240 180 210 200 210 230 214 240 200 180 207 

Opis wyniku badania 

Ujemna donosowa próba prowokacyjna oceniana skalą subiektywną 
(3 pkt objawy nosowe) i obiektywną: PNIF, obserwowano niewielki 
procentowy spadek przepływu wewnątrznosowego względem wartości 
uzyskanej po roztworze kontrolnym na poziomie 11,6%.   
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Kobieta lat 28 uczulona na pospolite alergeny środowiskowe; punk-
towe testy skórne: olcha 6/28, brzoza 6/30, buk 5/22, trawy 7/26, żyto 
6/25, komosa 4/12, sierść psa 4/18, histamina 7/13. Cytogram błony 
śluzowej jamy nosa: komórki walcowate 5,2%, płaskie 21,3%, neutrofile 
74,8%.  

Zlecono próbę prowokacyjną donosową na alergeny trawy z powodu 
wątpliwości natury klinicznej. 

Ocena subiektywna – skala punktowa  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Badanie po 
roztworze 
kontrolnym 

Badanie po 
donosowej próbie 
prowokacyjnej 
z alergenem 

Świąd nosa                                     
 

0 0 2 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 0 0 

Blokada nosa 
 

1 1 2 

Liczba kichnięć 
 

0 0 3 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 1 1 7 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 
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Ocena obiektywna – PNIF  

PNIF wstępne PNIF po roztworze 
kontrolnym  

PNIF po donosowej 
próbie prowokacyjnej 
z alergenem 

1 2 3 średnia 1 2 3 średnia 1 2 3 Średnia 
180 220 165 189 210 190 220 207 140 150 130 140 

Opis wyniku badania  

Dodatnia donosowa próba prowokacyjna oceniana skalą subiek-
tywną (7 pkt objawy nosowe) i obiektywną: PNIF, znamiennie istotny 
procentowy spadek przepływu wewnątrznosowego względem wartości 
uzyskanej po roztworze kontrolnym wyniósł 49,6%.   
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Kobieta lat 44 uczulona na pospolite alergeny środowiskowe; punk-
towe testy skórne: brzoza 10/24, dąb 6/12, trawy 9/20, Alternaria tenuis 
10/22, jęczmień 6/13, owies 5/14, pszenica 6/13, wiechlina 7/11, bylica 
10/20, pokrzywa 3/6, Dermatophagoides farinae 10/21, Dermatopha-
goides pteronyssinus 9/24, Acarus siro 9/25, sierść kota 8/25, histamina 
5/10. Cytogram błony śluzowej jamy nosa: komórki walcowate 42,7%, 
podstawowe 35%, płaskie 17,2%, neutrofile 33,4%, eozynofile 4,2%.  

Zlecono próbę prowokacyjną donosową na alergeny Alternaria 
tenuis z powodu wątpliwości natury klinicznej. 

Ocena subiektywna – skala punktowa  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Badanie po 
roztworze 
kontrolnym 

Badanie po 
donosowej próbie 
prowokacyjnej 
z alergenem 

Świąd nosa                                     
 

0 0 3 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 0 0 

Blokada nosa 
 

1 1 3 

Liczba kichnięć 
 

0 0 3 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 1 1 9 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 
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Ocena obiektywna – PNIF  

PNIF wstępne PNIF po roztworze 
kontrolnym  

PNIF po donosowej 
próbie prowokacyjnej 
z alergenem 

1 2 3 średnia 1 2 3 średnia 1 2 3 Średnia 
140 180 160 160 160 180 150 164 80 60 90 77 

Opis wyniku badania  

Dodatnia donosowa próba prowokacyjna oceniana skalą subiek-
tywną (9 pkt objawy nosowe) i obiektywną: PNIF, obserwowano zna-
miennie istotny procentowy spadek przepływu wewnątrznosowego wzglę-
dem wartości uzyskanej po roztworze kontrolnym na poziomie 46,9%.   
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Mężczyzna lat 49 uczulony na pospolite alergeny środowiskowe; 
punktowe testy skórne: Dermatophagoides farinae 10/28, Dermatopha-
goides pteronyssinus 8/23, Acarus siro 3/6, sierść psa 6/10, sierść kota 
9/22, histamina 5/10. Cytogram błony śluzowej jamy nosa: komórki 
walcowate 74,4%, kubkowate 21,8%; poziom tlenku azotu w powietrzu 
wydychanym ze strony dolnych dróg oddechowych 57 ppB (EV (NOEx)  
48 ml/s; VNO exhale 166 nL/min; pres. 12 NO 12 cmH2O; Conf. index 85%) 
i badanie spirometryczne: FEV1 90%; FEV1%VCmax 95% (SR –0,59, p 28).  

Zlecono próbę prowokacyjną donosową z alergenami Acarus siro 
z powodu wątpliwości natury klinicznej. Ze względu na współwystę-
powanie astmy wykonano badanie spirometryczne przed próbą i po 
próbie prowokacyjnej. 

Ocena subiektywna – skala punktowa  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Badanie po 
roztworze 
kontrolnym 

Badanie po 
donosowej próbie 
prowokacyjnej 
z alergenem 

Świąd nosa                                     
 

0 0 1 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 0 1 

Blokada nosa 
 

2 1 2 

Liczba kichnięć 
 

0 0 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 
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Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 2 1 4 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Ocena obiektywna – PNIF  

PNIF wstępne PNIF po roztworze 
kontrolnym  

PNIF po donosowej 
próbie prowokacyjnej 
z alergenem 

1 2 3 średnia 1 2 3 średnia 1 2 3 Średnia 
125 140 145 136,6 140 135 130 135 120 95 100 105 

Opis wyniku badania  

Umiarkowanie dodatnia/ujemna próba prowokacyjna oceniana skalą 
subiektywną (4 pkt objawy nosowe) i obiektywną: PNIF, procentowy 
spadek przepływu wewnątrznosowego względem wartości uzyskanej po 
roztworze kontrolnym na poziomie 11%. Wykonane badanie spiro-
metryczne przed i po DPPA nie wykazało znamiennie istotnego spadku 
wskaźnika FEV1 (przed DPPA FEV1 79%; FEV1%VCmax 88% (SR –2,26, 
p 10), po DPPA FEV1 80%; FEV1%VCmax 85% (SR –157, p 6)).  
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3.2. Przykłady DPPA z zastosowaniem tlenku azotu 
w powietrzu wydychanym ze strony układu oddechowego  
1. DPPA z alergenami roztoczy kurzu domowego (Dermato-

phagoides pteronyssinus : Dermatophagoides farinae)  

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej  

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
803 21 690 20 829 22 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 0 0 

Blokada nosa 
 

1 3 0 

Liczba kichnięć 
 

0 0 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 o 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 1 5 0 
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2. DPPA z alergenami pyłków traw 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
387 18 232 19 313 21 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 1 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 1 0 

Blokada nosa 
 

0 1 0 

Liczba kichnięć 
 

0 0 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 0 3 0 
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3. DPPA z alergenami sierści kota 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
1143 25 1092 29 1007 29 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 1 1 

Blokada nosa 
 

2 2 1 

Liczba kichnięć 
 

0 0 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 2 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 2 5 4 
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4. DPPA z alergenami Dermatophagoides farinae  

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
1181 53 1001 61 1322 57 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 2 1 

Blokada nosa 
 

1 3 2 

Liczba kichnięć 
 

0 0 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 2 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 1 7 5 
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5. DPPA z alergenami sierści kota  

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
899 24 645 26 901 25 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 1 0 

Blokada nosa 
 

1 2 1 

Liczba kichnięć 
 

0 2 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 2 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 1 6 3 
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6. DPPA z alergenami brzozy 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
1694 22 1455 23 1574 24 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 2 0 

Blokada nosa 
 

0 3 0 

Liczba kichnięć 
 

0 0 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 2 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 0 7 2 



 
3. Analiza wyników badań donosowych prób prowokacyjnych… 
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7. DPPA z alergenami olchy 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
991 20 428 19 829 19 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 2 0 

Blokada nosa 
 

0 2 0 

Liczba kichnięć 
 

0 0 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 0 6 0 
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8. DPPA z alergenami leszczyny 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
1373 22 1194 21 1208 22 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 2 0 

Blokada nosa 
 

0 3 0 

Liczba kichnięć 
 

0 0 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 0 7 0 



 
3. Analiza wyników badań donosowych prób prowokacyjnych… 

 

77 

9. DPPA z alergenami pyłków traw/zbóż 

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 1 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 1 0 

Blokada nosa 
 

0 2 0 

Liczba kichnięć 
 

0 1 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 0 5 0 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
1782 22 1085 20 1801 21 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  



 
Donosowa próba prowokacyjna z alergenem… 
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10. DPPA z alergenami leszczyny  

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
1271 23 1147 20 1202 24 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 1 0 

Blokada nosa 
 

0 2 0 

Liczba kichnięć 
 

0 1 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 0 6 0 



 
3. Analiza wyników badań donosowych prób prowokacyjnych… 
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11. DPPA z alergenami Dermatophagoides pteronyssinus  

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
1636 21 1450 24 1642 23 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 2 0 

Blokada nosa 
 

0 3 0 

Liczba kichnięć 
 

0 1 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 0 8 0 



 
Donosowa próba prowokacyjna z alergenem… 
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12. DPPA z alergenami brzozy 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
1084 20 942 21 1196 20 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 2 0 

Blokada nosa 
 

0 3 0 

Liczba kichnięć 
 

0 0 0 

Łzawienie 
 

0 1 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 0 8 0 



 
3. Analiza wyników badań donosowych prób prowokacyjnych… 
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13. DPPA z alergenami traw/zbóż  

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
1389 24 1001 21 1321 23 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 3 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 2 0 

Blokada nosa 
 

0 2 0 

Liczba kichnięć 
 

0 1 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 0 8 0 



 
Donosowa próba prowokacyjna z alergenem… 
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14. DPPA z alergenami brzozy  

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
986 23 899 24 964 24 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 1 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 0 0 

Blokada nosa 
 

1 2 0 

Liczba kichnięć 
 

0 0 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 1 3 0 



 
3. Analiza wyników badań donosowych prób prowokacyjnych… 
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15. DPPA z alergenami leszczyny 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
589 24 421 24 512 23 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 1 0 

Blokada nosa 
 

0 1 0 

Liczba kichnięć 
 

0 1 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 0 5 0 



 
Donosowa próba prowokacyjna z alergenem… 
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16. DPPA z alergenami Dermatophagoides farinae  

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
907 21 722 23 1073 20 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 2 0 

Blokada nosa 
 

0 2 0 

Liczba kichnięć 
 

0 0 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 0 6 0 



 
3. Analiza wyników badań donosowych prób prowokacyjnych… 
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17. DPPA z alergenami Alternaria tenuis  

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
1669 23 1301 21 1441 24 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 2 0 

Blokada nosa 
 

0 2 0 

Liczba kichnięć 
 

0 1 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 0 7 0 



 
Donosowa próba prowokacyjna z alergenem… 
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18. DPPA z alergenami leszczyny 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
976 20 698 22 722 24 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 2 0 

Blokada nosa 
 

1 2 0 

Liczba kichnięć 
 

0 1 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 1 7 0 



 
3. Analiza wyników badań donosowych prób prowokacyjnych… 

 

87 

19. DPPA z alergenami pyłków traw 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
1136 20 705 22 1578 22 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 2 0 

Blokada nosa 
 

0 2 0 

Liczba kichnięć 
 

0 2 0 

Łzawienie 
 

0 1 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 0 9 0 



 
Donosowa próba prowokacyjna z alergenem… 
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20. DPPA z alergenami trawy/zboża  

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
911 22 774 20 1101 21 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 1 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 1 0 

Blokada nosa 
 

0 2 0 

Liczba kichnięć 
 

0 0 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 0 4 0 



 
3. Analiza wyników badań donosowych prób prowokacyjnych… 
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21. DPPA z alergenami Dermatophagoides farinae  

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
2251 23 2111 25 2222 25 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 2 0 

Blokada nosa 
 

1 3 1 

Liczba kichnięć 
 

0 1 0 

Łzawienie 
 

0 1 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 2 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 0 9 3 
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22. DPPA z alergenami Alternaria tenuis  

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
1880 24 1790 23 1870 28 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 1 0 

Blokada nosa 
 

0 3 1 

Liczba kichnięć 
 

0 2 0 

Łzawienie 
 

0 1 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 2 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 0 9 3 
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23. DPPA z alergenami mieszanek roztoczy kurzu domowego 
(Dermatophagoides pteronyssinus : Dermatophagoides 
farinae) 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
1514 22 1468 22 1501 24 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 0 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 2 0 

Blokada nosa 
 

1 3 1 

Liczba kichnięć 
 

0 2 0 

Łzawienie 
 

0 0 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 1 9 1 
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24. DPPA z alergenami pyłków traw 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
1244 42 367 47 2063 51 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

  

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 1 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 2 0 

Blokada nosa 
 

1 2 1 

Liczba kichnięć 
 

0 2 0 

Łzawienie 
 

0 2 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 2 

Kaszel 
 

0 0 0 

Suma objawów 1 10 4 
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25. DPPA z alergenami mieszanek traw/zbóż 

0 – brak dolegliwości, 1 – odczuwane w stopniu minimalnym, 2 – odczuwane w stopniu 
średnim, 3 – odczuwane w stopniu istotnym 

Badanie wstępne Faza wczesna reakcji 
alergicznej 

Faza późna reakcji 
alergicznej  

1 2 1 2 1 2 
1587 38 912 37 1120 42 

1 – poziom tlenku azotu ze strony górnych dróg oddechowych, 2 – poziom tlenku azotu ze 
strony dolnych dróg oddechowych wyrażone w jednostkach ppB 

Ocena 
subiektywna 

Badanie 
wstępne 

Faza wczesna 
reakcji 
alergicznej 

Faza późna 
reakcji 
alergicznej  

Świąd nosa                                     
 

0 2 1 

Wyciek 
wydzieliny 
nosowej  
 

0 2 0 

Blokada nosa 
 

0 3 1 

Liczba kichnięć 
 

0 3 0 

Łzawienie 
 

0 2 0 

Świąd 
podniebienia 
 

0 0 0 

Duszność 
 

0 0 0 

Kaszel 
 

0 0 2 

Suma objawów 0 12 4 
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Karta badania donosowej próby prowokacyjnej 
z alergenem 

 
 
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………… 

PESEL…………………………………………………………………………………….……… 

Numer historii choroby…………………………………………………………………... 

Rozpoznanie wstępne……………………………………………………………………... 

 

Obecnie stosowane leki 

 Lek Dawka Od kiedy? 
Ogólnie    
    
Miejscowo    
    
    
    
 
Uwagi 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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I faza badania (badanie wstępne) 
 
Badanie lekarskie  
     
Skrzywienie przegrody nosa:     P 
 
                                                          L  
Obrzęk śluzówki:        

         Kolor śluzówki: blady , siny , czerwony , różowy  

         Polipy: P……, L…… 

         Wysięk: nie ma , jest: surowiczy , śluzowy , ropny  

 
Badanie subiektywne (ocena skalą wizualno-analogową) 
 
Ilość wydzieliny   
  
               
Liczba kichnięć 
 
 
Świąd nosa  
 
 
Blokada nosa 
 
 
Duszność  
                           
 
Kaszel  
 
Uwagi 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………......................... 



 
Aneks 
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Badanie obiektywne (rynometria akustyczna, rynomanometria 
aktywna przednia, PNIF)  
 
Stopień blokady jamy nosa 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
II faza badania (po podaniu donosowo roztworu kontrolnego – 
0,9% NaCl + 0,4% Phenol)  
 
Badanie subiektywne (ocena skalą wizualno-analogową) 
 
Ilość wydzieliny   
  
               
Liczba kichnięć 
 
 
Świąd nosa  
 
 
Blokada nosa 
 
 
Duszność  
                           
 
Kaszel  
 
Uwagi 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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Badanie obiektywne (rynometria akustyczna, rynomanometria 
aktywna przednia, PNIF) 
 
Stopień blokady jamy nosa 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
III faza badania (po podaniu donosowo alergenu – 5000 SB/ml)  
 
 
Badanie subiektywne (ocena skalą wizualno-analogową) 
 
 
Ilość wydzieliny   
  
               
Liczba kichnięć 
 
 
Świąd nosa  
 
 
Blokada nosa 
 
 
Duszność  
                           
 
Kaszel  
 
Uwagi 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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Badanie obiektywne (rynometria akustyczna, rynomanometria 
aktywna przednia, PNIF) 
 
Stopień blokady jamy nosa 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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Jest to pierwsze tego typu opracowanie na rynku, które łączy w sobie trzy 
zależne od siebie płaszczyzny: walor poznawczy w części poświęconej zagadnie-
niom teoretycznym, swoisty eksperyment, traktowany jak w realnym przebiegu 
badania, i opis wyników badania z załączonym case study.

Z pewnością niniejsze opracowanie będzie służyć nie tylko jako pozycja 
obowiązkowa w szkoleniach dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie 
alergologii, ale również dla praktyków, którzy będą w przyszłości wdrażać tę 
optymalną metodę oceny stopnia alergizacji w grupie pacjentów uczulonych na 
pospolite alergeny środowiskowe.

Z pełną odpowiedzialnością polecam niniejszą lekturę.

dr hab. n. med. Adam J. Sybilski, prof. CMKP

W publikacji podjęto się realizacji bardzo oryginalnego problemu badawczego, 
ważnego z punktu widzenia klinicysty. Praca ma charakter interdyscyplinarny, korzy-
stać z niej mogą zarówno otorynolaryngolodzy, alergolodzy, jak i pulmonolodzy.

Prezentowana praca będzie znaczącą pozycją w zdobywającej coraz więcej 
czytelników literaturze dotyczącej pogranicza laryngologii i alergologii, porząd-
kującą wiedzę nie tylko w zakresie nowoczesnych metod diagnostycznych stoso-
wanych w rynologii i alergologii, lecz także dla osób zajmujących się praktyczny-
mi zagadnieniami, w tym zakresie w szczególności lekarzy, klinicystów, diagno-
stów laboratoryjnych oraz studentów medycyny. 
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