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STRESZCZENIE:   Donosowa próba prowokacyjna z alergenem (DPPA) jest metodą wykorzystywaną w diagnostyce nieżytów nosa. Podsta-
wowe zastosowanie DPPA polega na potwierdzeniu alergii na określony alergen wziewny. DPPA odtwarza reakcję aler-
giczną błony śluzowej nosa w wystandaryzowanych i kontrolowanych warunkach, pojawiającą się po bezpośrednim poda-
niu donosowym alergenu. Jako jedyna ze stosowanych metod oceny stopnia alergizacji, naśladuje naturalną odpowiedź 
organizmu na czynnik uczulający w fazie wczesnej i późnej reakcji alergicznej. Wykorzystywana jest w diagnostyce prze-
wlekłego, zawodowego i lokalnego nieżytu nosa oraz diagnostyce różnicowej nieżytów nosa i objawów ocznych. Określa, 
w warunkach zbliżonych do naturalnej ekspozycji, związki pomiędzy alergenem a objawami, szczególnie w przypadku 
trudności w interpretacji wyników testów skórnych i stężenia swoistych IgE w surowicy krwi. Jest niezwykle cennym narzę-
dziem w ustalaniu wskazań do immunoterapii i doboru alergenów do odczulania. Służy także jako metoda monitorowa-
nia skuteczności leczenia: immunoterapii i farmakoterapii. W celach naukowych DPPA wykorzystywana jest do badania 
mechanizmów reakcji alergicznej oraz wpływu różnych czynników na jej przebieg. Uważa się ją za bezpieczną, ale wyma-
gającą odpowiedniego instrumentarium i wykwalifikowanego personelu. 

SŁOWA KLUCZOWE:   alergiczny nieżyt nosa, donosowa próba prowokacyjna z alergenem, lokalny alergiczny nieżyt nosa, nieżyt nosa

ABSTRACT:   The nasal allergen challenge (NAC) is used in the diagnosis of rhinitis. The primary use of NAC is to confirm allergy to a specific 
inhaled allergen. NAC reproduces the allergic reaction of the nasal mucosa under standardized and controlled conditions that 
occurs after direct intranasal administration of allergens. As the only used method for assessing the degree of allergy, it mimics 
the body’s natural response to the sensitizing factor in the early and late stages of an allergic reaction. NAC is used in the diagnosis 
of chronic, occupational and local rhinitis, as well as in the differential diagnosis of rhinitis and ophthalmic symptoms. Under 
conditions similar to natural exposure, it determines the relationship between the allergen and symptoms of allergic rhinitis, 
especially in the case of difficulties in interpreting the results of skin tests and the serum concentration of specific IgE. It is a truly 
valuable tool in determining the indications for immunotherapy and the selection of allergens for desensitization therapy. It also 
serves as a method of monitoring the effectiveness of immunotherapy and pharmacotherapy. For scientific purposes, NAC is used 
to study the mechanisms of an allergic reaction and the influence of various factors on its course. It is considered safe, but requires 
appropriate instruments and qualified personnel.
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WSTĘP

Historia donosowych prób prowokacyjnych z alergenem (DPPA) 
sięga drugiej połowy XIX wieku i wiąże się z badaniami Charles’a 
Blackley’a. Eksperymenty zostały w dużej mierze przeprowadzone 
przez tego angielskiego naukowca na samym sobie, jako że cierpiał 
on z powodu alergicznego nieżytu nosa (ANN), zwanego wówczas 
„gorączką sienną”. Ch. Blackley stosował świeży i suszony pyłek, 
w trakcie i poza sezonem pylenia, bezpośrednio do nosa, ust, na 
język i twarz oraz wdychał go, w każdym przypadku uzyskując  

WYKAZ SKRÓTÓW

ANN – alergiczny nieżyt nosa 
DPPA – donosowa próba prowokacyjna z alergenem 
LANN – lokalny alergiczny nieżyt nosa 
PNIF – maksymalny przepływ nosowy wdechowy 
sIgE – swoiste IgE 
SPT – punktowe testy skórne 
TNSS – całkowita punktacja objawów nosa 
VAS – skala wizualno-analogowa
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reakcję ze strony dróg oddechowych. Podawał również ekstrakty  
z pyłków na spojówkę i wykonywał testy skórne, umieszcza-
jąc pyłek na otartej skórze, a następnie obserwując rumień  
i bąble. Wyniki swoich kilkunastoletnich badań opublikował 
w 1873 r. [1].

Donosowe próby prowokacyjne ze względu na rodzaj czynnika wy-
wołującego dzieli się na: swoiste i nieswoiste [2]:

• w swoistych próbach prowokacyjnych, zwanych 
alergenowymi (DPPA), dochodzi do odpowiedzi ze strony 
układu immunologicznego;

• w nieswoistych, o charakterze mediatorowym, 
charakterystyczny jest brak zaangażowania układu 
immunologicznego, natomiast aktywowany jest 
układ wpółczulny, przywspółczulny, czuciowy oraz 
receptory błony śluzowej nosa, m.in.: prostaglandynowe, 
leukotrienowe i histaminowe; w prowokacjach 
nieswoistych stosuje się substancje, takie jak: histamina, 
metacholina, bradykininy, leukotrien D4 (LTD4), a także 
zimne lub ciepłe powietrze; wykorzystuje się je głównie 
dla celów badawczych. 

DPPA jest istotnym narzędziem diagnostyki alerologicznej i ry-
nologicznej. Podstawowe jego zastosowanie stanowi potwier-
dzenie alergii na określony alergen wziewny. DPPA odtwarza 
reakcję alergiczną błony śluzowej nosa w wystandaryzowanych 
i kontrolowanych warunkach, pojawiającą się po bezpośrednim 
podaniu donosowym alergenu. Jako jedyna wśród dostępnych 
metod diagnostyki rynoalergologicznej, umożliwia ocenę natu-
ralnej odpowiedzi organizmu na testowaną substancję [2, 3–5].

DPPA, obok punktowych testów skórnych (SPT) i oznaczania 
swoistych IgE (sIgE) w surowicy krwi, stanowi podstawę rozpo-
znania ANN, a w przypadku lokalnego ANN (LANN), jest jedy-
ną ogólnie dostępną metodą potwierdzającą taką diagnozę [4–8]. 
Lokalny ANN od kilkunastu lat stanowi przedmiot licznych ba-
dań i publikacji, głównie za sprawą grupy naukowców z Malagi: 
Carmen Rondón i jej współpracowników. To szczególna postać 
ANN, gdzie reakcja zapalna ograniczona jest wyłącznie do błony 
śluzowej nosa, a punktowe testy skórne czy swoiste IgE oznaczane 
w surowicy krwi, są ujemne. Prezentuje zjawisko entopii. LANN 
może dotyczyć aż 26,5% pacjentów z przewlekłym nieżytem nosa  
i wykluczoną atopią [9]. Ten fenotyp ANN wydaje się być wyraźnie 
zbyt rzadko rozpoznawany, a wiele przypadków niezdiagnozowa-
nego LANN przebiega latami jako idiopatyczny/naczynioruchowy 
czy niealergiczny eozynofilowy nieżyt nosa [9, 10]. 

Podanie alergenu bezpośrednio na błonę śluzową nosa u pacjentów  
z nadwrażliwością IgE-zależną wywołuje reakcję natychmiastową 
typu pierwszego, z charakterystycznymi objawami, takimi jak: 
kichanie, świąd, wydzielina nosowa i niedrożność nosa. Mogą 
współtowarzyszyć objawy ze strony oczu, ale reakcja systemowa 
czy skórna są niezwykle rzadkie. W niewielkiej grupie pacjentów 
uczulonych nie pojawia się reakcja natychmiastowa, natomiast 
możemy obserwować wyłącznie fazę późną, związaną z zapale-
niem eozynofilowym, gdzie dominuje obrzęk i nadreaktywność 
błony śluzowej nosa [2–5, 11]. 

Zasady wykonywania DPPA zostały szczegółowo ujęte w pol-
skich „Standardach wykonywania donosowych prób prowoka-
cyjnych” [2] i „Standardach alergologii” Polskiego Towarzystwa 
Alergologicznego [11] oraz w zaleceniach międzynarodowych 
[4, 5, 12, 13].

WSKAZANIA DO DPPA [2–8, 14] 

1. Rozbieżność pomiędzy wywiadem a wynikami standardo-
wych badań diagnostycznych (SPT – punktowe testy skórne, 
swoiste IgE);

2. Diagnostyka przewlekłych i okresowych (alergicznych) nie-
żytów nosa;

3. Diagnostyka lokalnego alergicznego nieżytu nosa;
4. Diagnostyka zawodowego nieżytu nosa;
5. Diagnostyka różnicowa nieżytów nosa;
6. Diagnostyka różnicowa objawów ocznych;
7. Kwalifikacja do immunoterapii swoistej i monitorowanie jej 

skuteczności;
8. Przy uczuleniu na wiele alergenów – w celu potwierdzenia naj-

istotniejszych klinicznie alergenów i ewentualnego wskazania 
alergenu/alergenów do leczenia za pomocą immunoterapii 
swoistej (ustalanie składu szczepionki);

9. Monitorowanie skuteczności farmakoterapii;
10. Cele naukowe.

METODA PRZEPROWADZENIA I PRZEBIEG DPPA

DPPA jest bezpieczną metodą diagnostyczną, o wysokiej powta-
rzalności [15]. Wymaga jednak odpowiednich warunków, wy-
standaryzowanych wyciągów alergenowych i wykwalifikowanego 
personelu oraz odpowiednich narzędzi do monitorowania jej prze-
biegu. Może być przeprowadzana w warunkach ambulatoryjnych. 
Prawidłowe wykonanie DPPA, z uwzględnieniem przeciwwska-
zań bezwzględnych i względnych, zmniejsza ryzyko wystąpienia 
rzadkich działań niepożądanych czy powikłań.

Przed wykonaniem DPPA konieczne jest odstawienie niektórych 
leków, które mogą wpływać na rezultat badania, z reguły dając 
wynik fałszywie ujemny. Wymagane okresy karencji dla poszcze-
gólnych grup leków [2, 4–6, 13]:

Leki donosowe

• p/histaminowe: 2–3 dni (wg niektórych autorów: 4–5),
• glikokortykosteroidy: 2–3 dni (wg niektórych autorów: 28),
• kromony: 7–21 dni,
• α-mimetyki donosowe: 2 dni,
• cholinolityki podawane donosowo: 3 dni. 

Leki stosowane ogólnie

• p/histaminowe: 7 dni,
• ketotifen: 14–21 dni,



35POL OTORHINO REV 2020: 9 (4): 33-38

artykuł przeglądowy / review article

Techniki obiektywne wykorzystywane do monitorowanie DPPA

• częstsze: rynometria akustyczna, rynomanometria, PNIF 
(maksymalny przepływ nosowy wdechowy), 

• rzadsze: rynostereometria, rynospirografia, pomiar ilości 
wydzieliny nosowej i jej składowych lub pomiary stężenie 
tlenku azotu w powietrzu wydychanym z górnych dróg 
oddechowych.  

Zastosowanie technik obiektywnych pozwala na ilościową ocenę 
DPPA [2, 4, 5, 12, 15, 16].

PRZEBIEG KLINICZNY DPPA

Faza wczesna (1.–30. minuta po podaniu alergenu) – typowo w 1. 
minucie pojawia świąd, w 2. i 3. minucie rozpoczyna się kichanie 
i wzrost wydzielania wydzieliny surowiczej, około 10. minuty do-
chodzi do obrzęku błony śluzowej nosa (objawy mogą wystąpić 
także po kilku minutach od podania alergenu, a u pacjentów bez 
fazy wczesnej, mogą być nieobecne) [17].

Faza późna (4. –12. godzina po podaniu alergenu) – upośledzenie 
drożności nosa, nadreaktywność błony śluzowej nosa, w mniej-
szym stopniu, wyciek wydzieliny z nosa i kichanie [18].

INTERPRETACJA WYNIKÓW DPPA

DPPA uważa się za dodatnią, kiedy jednoczasowo spełnione są 
dwa poniższe kryteria [2, 4, 5, 11]:

1. nasilenie objawów ze strony nosa i/lub oczu w porównaniu  
z oceną wyjściową, 

2. upośledzenie przepływu powietrza przez górne drogi odde-
chowe, potwierdzone obiektywnym badaniem (w przypadku 
braku dostępu do technik obiektywnych, konieczna jest ocena 
rynoskopowa i techniki pośrednie, np.: liczba kichnięć, pro-
ste techniki oceny drożności nosa, np. lusterko Glatzela/me-
talowa szpatułka).

Najbardziej wiarygodne wyniki uzyskujemy za pomocą pomiaru 
z wykorzystaniem wystandaryzowanych badań: rynomanometrii 
aktywnej przedniej oraz rynometrii akustycznej [2, 4–7, 11, 15].  
W przypadku pozostałych technik, często istnieją normy wyłącz-
nie szacunkowe, a interpretacja wyników nie jest tak jednoznacz-
na. Wszystkie techniki badania drożności nosa oceniają jedynie 
blokadę jamy nosa (w funkcji oporu, przepływu, pola powierzch-
ni, itp.). Do kompleksowej oceny DPPA niezbędna jest równo-
legła analiza pozostałych parametrów (świąd nosa, wydzielina,  
kichanie, objawy oczne), wynikająca z samooceny pacjenta w skali 
VAS lub punktowej, w tym TNSS. Przydatna jest też ocena bło-
ny śluzowej nosa w badaniu rynoskopowym. Warto pamiętać, że 
cykl nosowy może utrudniać interpretację wyniku DPPA. Ważne 
jest, by przebieg i wynik próby oceniać całościowo, uwzględniając 
nie tylko zmiany drożności nosa, lecz także inne objawy, świad-
czące o nasileniu reakcji alergicznej, takie jak: świąd, kichanie,  
surowicza wydzielina [11].

• glikokortykosteroidy: 14–21 dni (wg niektórych autorów: 28),
• leki antyleukotrienowe – 21 dni,
• α-mimetyki podawne ogólnie: 2 dni,
• NLPZ: 7 dni,
• trój- i czterocykliczne antydepresanty: 14–21 dni,
• metylokskantyny – 2 dni,
• leki hipotensyjne (działające ośrodkowo) – rezerpina  

i klonidyna: 21 dni. 

Zalecane warunki w pracowni/gabinecie do 
przeprowadzania DPPA [2, 4–6, 11–13, 16]

• temperatura 20–22oC,
• wilgotność 40–60%,
• minimalizacja narażenia na substancje drażniące i alergeny.  

Schemat DPPA [2, 4–6, 11–13, 16]

1. Wstępna aklimatyzacja: 20–30 minut;

2. Wyjściowa ocena subiektywna i obiektywna objawów klinicznych: 

• samoocena – ocena nasilenia objawów (świąd, kichanie, 
wydzielina, niedrożność nosa, objawy oczne) przy użyciu 
skali wizualno-analogowej (VAS: 1–100 mm/1–10 cm) lub 
punktowej skali objawów (0–3 pkt; skala Likerta) lub TNSS 
(ang. total nasal symptom score);

• badanie rynoskopowe (o ile DPPA wykonuje lekarz);

• ocena drożności nosa za pomocą przynajmniej jednego 
obiektywnego badania czynnościowego plus opcjonalnie 
spirometria; 

3. Aplikacja donosowa roztworu kontrolnego (najczęściej 0,9% 
roztwór NaCl lub roztwór, w którym będzie zawieszony testo-
wany alergen);

4. Po upływie 15 minut od podania roztworu kontrolnego: samo-
ocena (skala VAS, punktowa, TNSS), badanie rynoskopowe oraz 
obiektywna ocena drożności nosa;

5. Aplikacja donosowa standaryzowanego alergenu za pomocą 
atomizera (lub innego nośnika) do obu nozdrzy;

6. Po upływie 15 minut od podania alergenu: samoocena (skala 
VAS, punktowa) oraz obiektywna ocena drożności nosa, opcjo-
nalnie spirometria;

7. Po upływie 4 godzin od podania alergenu: samoocena (skala VAS, 
punktowa, TNSS) oraz rynoskopia, obiektywna ocena drożności 
nosa, opcjonalnie spirometria;

8. Obserwacja pacjenta minimum pół godziny po zakończeniu 
badania i poinformowanie o możliwych późnych następstwach 
/powikłaniach DPPA oraz możliwościach ich leczenia.
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Najczęstsze przyczyny wyników fałszywie dodatnich DPPA to: 
cykl nosowy, leki wpływające na wynik testu, nieprawidłowa 
temperatura substancji używanych do testu, niedawna ekspo-
zycja na alergeny uczulające, brak adaptacji, nieswoista nadre-
aktywność błony śluzowej nosa, nieprawidłowe przygotowanie 
roztworu kontrolnego albo alergenu lub jego nieprawidłowa 
aplikacja [4].

Najczęstsze przyczyny wyników fałszywie ujemnych DPPA to: 
brak dostatecznie długiego odstawienia leków przed testem, wy-
siłek, brak adaptacji, polipy nosa, bardzo nasilona blokada nosa 
na początku testu, nieprawidłowe substancje używane do testu, 
nieprawidłowe rozcieńczenia (zbyt małe stężenie alergenu) [4].

Część autorów uważa, że możemy testować kilka alergenów, jeden 
po drugim, o ile wyniki poprzedzających DPPA są ujemne i zacho-
wany jest odstęp 40–60 minut pomiędzy próbami [8].

BEZPIECZEŃSTWO, POWIKŁANIA, 
PRZECIWSKAZANIA

DPPA jest uznawana za bezpieczną metodę diagnostyczna, która 
może być wykonywana w warunkach ambulatoryjnych. Jednakże, 
ze względu na pewne ryzyko powikłań, powinna być przeprowa-
dzana i nadzorowana wyłącznie przez wykwalifikowany personel 
medyczny, ze znajomością wszelkich przeciwskazań do jej wyko-
nania, a pracownia powinna być wyposażona w zestaw do lecze-
nia wstrząsu anafilaktycznego [2, 4, 5, 11, 15, 16].

Powikłania DPPA [2, 4–6, 11]

Powikłania fazy wczesnej DPPA

• świąd i obrzęk części nosowej gardła,
• niedrożność trąbki słuchowej, objawiająca się jako uczucie 

zatkanego ucha,
• upośledzenie drożności zatok, objawy zapalenie zatok,
• zapalenie spojówek,
• objawy ze strony krtani – chrypa, obrzęk,
• kaszel,
• skurcz oskrzeli,
• uogólniona reakcja anafilaktyczna (pokrzywka lub wstrząs 

anafilaktyczny). 

Powikłania fazy późnej DPPA

• objawy późnej fazy reakcji alergicznej: nosowe i oskrzelowe, 
tj.: obrzęk błony śluzowej nosa, nadreaktywność oskrzeli  
i skurcz oskrzeli,

• przy wybitnie dodatniej DPPA istnieje potencjalne ryzyko 
ponownej reakcji ze strony nosa w 3.–12. godzinie po 
DPPA. 

W przypadku wystąpienia powikłań, należy natychmiast przerwać 
badanie i wdrożyć leczenie, w zależności od nasilenia prezentowa-
nych przez pacjenta objawów. Objawy ogólne wymagają leczenia  
i dalszej obserwacji w warunkach szpitalnych [6, 11].

Tab. I.  Kryteria dodatniej DPPA [4, 5].

WYTYCZNE EUROPEJSKIE (EAACI EUROPEAN ACADEMY OF ALLERGY & CLINICAL IMMUNOLOGY)

Metoda Silnie dodatnia DPPA Umiarkowanie dodatnia DPPA

Ocena subiektywna

Skala VAS (1–100) Objawy  ≥ 55 mm Objawy ≥ 23 mm

Skala punktów (0–3) Wzrost  ≥ 5 punktów Wzrost  ≥  3 punktów

TNSS Wzrost  ≥ 5 punktów Wzrost  ≥  3 punktów

Ocena obiektywna

PNIF Spadek przepływu ≥ 40% Spadek przepływu ≥  20%

Rynometria akustyczna CSA-2 spadek ≥ 40% CSA-2 spadek  ≥ 20%

Rynomanometria Spadek przepływu  ≥ 40% na poziomie 150 Pa Spadek przepływu  ≥ 20%  na poziomie 150 Pa

Wytyczne amerykańskie (AAAAI – American Academy of Allergy, Asthma & Immunology)

Metoda Dodatnia DPPA

Ocena subiektywna

Skala nasilenia objawów Wzrost ≥ 30%

Ocena obiektywna

PNIF Spadek przepływu  ≥  40%

Rynometria akustyczna Spadek objętości/MCA o  ≥  25%

Rynomanometria Wzrost oporu  ≥  100%

MCA (ang. minimum cross-sectional area) oznacza najmniejszą powierzchnię przekroju poprzecznego jamy nosa. CSA-2 (ang. cross-sectional area-2) oznacza powierzchnia 
przekroju odpowiadającą głowie małżowinie nosowej dolnej.
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• zanikowy nieżyt nosa,
• szczepienie (1–6 tygodni),
• ostre zakażenie bakteryjne lub wirusowe w wywiadzie  

(2–4 tygodnie),
• operacja nosa lub zatok przynosowych w wywiadzie  

(6–8 tygodni),
• picie alkoholu lub palenie w ciągu 24–48 godzin przed 

DPPA, ostre jedzenie, kawa,
• stosowanie leków wymagających odstawienia przed DPPA,
• niewystandaryzowane ekstrakty alergenowe,
• wiek poniżej 5 lat.

PODSUMOWANIE

Podstawową zaletą DPPA jest jej niezwykle istotna kliniczna war-
tość, pozwalająca potwierdzić lub wykluczyć nadwrażliwość na te-
stowany alergen w warunkach zbliżonych do naturalnej ekspozycji. 
Jest to szczególnie ważne w diagnostyce LANN czy zawodowych 
nieżytów nosa. DPPA stanowi też bardzo cenne narzędzie w kwa-
lifikacji do immunoterapii swoistej, zarówno na etapie dobierania 
składu szczepionek, jak i monitorowania jej przebiegu.

Istotnym ograniczeniem tej metody jest ograniczony dostęp do 
wystandaryzowanych preparatów alergenów, możliwość jedno-
czasowego testowania tylko jednego alergenu, konieczność za-
chowania określonego czasu pomiędzy kolejnymi alergenami 
/kolejnymi DPPA (różna w zależności od uzyskiwanych wyników) 
oraz zalecane wykorzystanie obiektywnych technik monitorowa-
nia drożności nosa.

 Przeciwwskazania [2, 4–6, 11]

Przeciwwskazania bezwzględne do wykonania DPPA

• przebyta uogólniona reakcja anafilaktyczna, 
• przeciwwskazania do podania adrenaliny, leczenie 

β-adrenolitykami i ACEI,
• zaostrzenie choroby alergicznej, 
• ciężka niekontrolowana astma oskrzelowa lub zaostrzenie 

astmy o lżejszym przebiegu i inne przewlekłe choroby 
dolnych dróg oddechowych z zaawansowaną restrykcją  
lub obturacją, 

• ostra infekcja bakteryjna lub wirusowa dróg oddechowych 
(nosa, zatok przynosowych, oskrzeli),

• ciężkie postacie chorób ogólnoustrojowych  
(nowotwory złośliwe, choroby autoimmunologiczne), 
choroba niedokrwienna serca, 

• immunoterapia systemowa,
• ciąża,
• wiek poniżej 3 lat,
• brak dostępu do sprzętu i leków niezbędnych do leczenia 

wstrząsu anafilaktycznego. 

Przeciwwskazania względne do wykonania DPPA

• zaburzenia strukturalne (deformacje nosa, wady anatomiczne 
– zarośnięcie nozdrzy tylnych, perforacja przegrody, 
znacznego stopnia skrzywienie przegrody, znaczny przerost 
małżowin nosowych, przerost migdałka gardłowego),

• polipy nosa,
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