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Celem badania by³a adaptacja laboratoryjnego testu immunoenzymatycznego
ELISPOT pozwalaj¹cego na ocenê aktywacji komórek krwi (monocytów, limfocytów T) do monitorowania zmian czynnociowego fenotypu swoistych lekowo limfocytów T u chorych z nadwra¿liwoci¹ na leki. Ocena czynnociowych zmian limfocytów T pod wp³ywem badanego leku w tecie Elispot oparta by³a na pomiarze i
analizie zmian w wydzielaniu cytokin o profilu Th1 (INFgamma, IL2) i Th2 (IL13)
charakterystycznych dla indukcji zapalenia alergicznego pod wp³ywem badanej
substancji/leku w 3-dniowej hodowli in vitro. Do badañ zakwalifikowano: 9 chorych z odczynami grudkowo-osutkowymi po amoksycylinie oraz 3 ochotników zdrowych stanowi¹cych grupê kontroln¹. Wyniki prowadzonych badañ wskazuj¹ na
znaczn¹ indywidualnie zró¿nicowan¹ reaktywnoæ spontaniczn¹ i nieswoist¹ w
wydzielaniu badanych cytokin limfocytów T w grupie badanych chorych i osób z
grupy kontrolnej. Wzrost liczby komórek wydzielaj¹cych IL2 lub IL13 w grupie chorych, dostrzegalny by³ zwykle przy najwy¿szych stê¿eniach badanego leku. Wskazywaæ to mo¿e na udzia³ limfocytów zarówno Th1 jak i Th2 w reakcji. Ponadto u
jednych chorych pojawia³a siê tendencja pobudzania reakcji na amoksycylinê w
kierunku Th2 (wydzielanie u 3 pacjentów IL13, a u jednego jeszcze dodatkowo IL2)
u innych Th1. Sugeruje to, ¿e badani nie wykazuj¹ jednorodnego molekularnego
mechanizmu odpowiedzi. Test wydaje siê istotnie przydatny do badania alergii na
leki w reakcjach, które wskazuj¹ na istotny udzia³ w patomechanizmie odczynu
lekowo-swoistych uczulonych limfocytów T, takich jak skórne odczyny polekowe,
zw³aszcza plamkowo-grudkowych , krostkowych i alergo-toksyczne.

ELISPOT - The immunoenzymatic test of T lymphocyte activation
in the laboratory diagnostics of drug allergy
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The aim of the study was to apply the ELISPOT technique, which allows to estimate the activation of blood cells, for the monitoring of immune responses of
cytokine-producing cells in patients with drug allergy. The changes in the immune
response were detected by monitoring of the secretory product Th1-type (IFN gamma,
IL-2) or Th2-type (IL-13). These changes are characteristic for induction of an allergic inflammation influenced by a studied drug in a 3 day cell culture. The study was
performed in 9 patients with the allergic reaction to amoxicillin and 3 non-allergic
donors (controls). The results of our study shows a high variability in the non
specific cell response in both groups under the study. Our results revealed an increase in number of cells secreting IL-2 and IL-13, in the group of patients with
drug allergy, observed usually in higher concentration of the drug being examined.
This may suggest that the both Th-1 and Th-2 types of the cell response take part in
the reaction to amoxicillin in the group of the drug allergy patients. There is observed a tendency to direct the immune response to amoxicillin in order to provoke
Th-2 type (lymphocytes in 3 patients were secreting IL-13 only) or Th-1 type (secretion of IFN-gamma in 4 patients). These results suggest that in the group of patients with allergy to amoxicillin there is no homogeneous molecular response to
the allergen. The mechanism of the immunological response seems not to be always related to the dose of the drug. Results presented here as a preliminary report
on the ELISPOT technique seem to be promising for monitoring of the immune
response in the drug allergy reaction with drug-specific activated T cells.
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Wstêp
Nadwra¿liwoæ na leki stanowi 1/6-1/7 wszystkich ubocznych
reakcji prowokowanych lekami [1-3], jest to jednak powa¿ny problem medyczny w codziennej praktyce ze wzglêdu na nieprzewidywalnoæ wystêpowania, ostry i czêsto grony przebieg. S¹ to
odczyny alergiczne IgE zale¿ne i IgE niezale¿ne oraz odczyny
pseudoalergiczne zwi¹zane z idiosynkrazj¹ lub reakcjami anafilaktoidalnymi [1,4,5,7].
Patomechanizm tych reakcji jest ró¿norodny podobnie jak
obraz kliniczny. Pojawiaj¹ siê jako objawy anafilaktyczne o ró¿nym nasileniu, zmiany plamkowo-grudkowe, pêcherzowe, krostkowe, obrzêko-pokrzywki, zespó³ Stevens-Johnsona (SJS), zespó³ Dressa, toksyczna epidermoliza (TEN), ródmi¹¿szowa choroba p³uc lub nerek, zapalenie polekowe w¹troby, zapalenie polekowe trzustki, dyskrazja komórek krwi, odczyny autoimmunologiczne. Reakcje te mog¹ wyst¹piæ bezporednio po przyjêciu
pierwszej dawki leku wczeniej tolerowanego, mog¹ pojawiæ siê
po kilku godzinach i póniej, a tak¿e po d³u¿szym okresie przyjmowania i tolerancji danego leku.
Udzia³ lekowo swoistych IgE w anafilaksji polekowej, jak i IgG
i IgM w immunologicznych polekowych odczynach hematologicznych jest znany. Jednak patomechanizm wielu odczynów nadwra¿liwoci polekowej dotycz¹cy skóry, w¹troby, nerek, p³uc nadal pozostaje ma³o znany [1].
Problem nadwra¿liwoci na leki jest celem sta³ych badañ
zmierzaj¹cych do opracowania wiarygodnych diagnostycznych
testów laboratoryjnych pozwalaj¹cych zapobiegaæ tym odczynom
lub ustalaæ ich patomechanizm. G³ównie s¹ to badania reaktywnoci bazofilów i limfocytów na leki.
Rozpoznanie nadwra¿liwoci na lek opiera siê na wywiadzie,
objawach, testach skórnych z lekami (punktowych, ródskórnych
i p³atkowych) czêsto ujemnych, rzadko daj¹cych grone odczyny
anafilaktyczne, testach prowokacyjnych z lekiem stanowi¹cych
z³oty standard lecz nie zawsze akceptowanych przez chorych,
a czasami prowokuj¹cych gwa³towne reakcje z nadwra¿liwoci
[3] i nie ró¿nicuj¹cych alergii od pseudoalergii [1].
Diagnostyka laboratoryjna nadwra¿liwoci na leki aktualnie
obejmuje oznaczanie we krwi chorego swoistych lekowo IgE metodami referencyjnymi, np. CAP-FEIA (ograniczenia metodyczne pozwalaj¹ na ocenê ograniczonej grupy leków), wprowadzany
do u¿ytku klinicznego cytometryczny test aktywacji polekowej
CD63+ lub CD 205 + na bazofilach, test transformacji limfocytów
z ocen¹ wydzielania cytokin po aktywacji lekiem [3], test wydzielania cytokin z komórek mononuklearnych po indukcji lekiem ELISPOT [10-12].
Laboratoryjne testy aktywnoci komórkowej po lekach s¹ nadal w fazie badañ klinicznych, standaryzacji ich metod i standaryzacji stê¿eñ leków w nich stosowanych. W u¿ytku nadal pozostaje test wydzielania histaminy oraz leukotrienu C4 (LTC4) z bazofilów pod wp³ywem leku [1,2,6]. Test degranulacji polekowej bazofilów jest ma³o wiarygodny, niepowtarzalny i obecnie nie stosowany w diagnostyce.
Celem badania by³a adaptacja laboratoryjnego testu immunoenzymatycznego ELISPOT pozwalaj¹cego na ocenê aktywacji
komórek krwi (monocytów, limfocytów T) do monitorowania zmian
czynnociowego fenotypu swoistych lekowo limfocytów T w nadwra¿liwoci na leki. Ocena czynnociowych zmian limfocytów T
pod wp³ywem badanego leku w tecie Elispot oparta by³a na
pomiarze i analizie zmian w wydzielaniu cytokin o profilu Th1 (INFgamma, IL2) i Th2 (IL13) charakterystycznych dla indukcji zapalenia alergicznego pod wp³ywem badanej substancji/leku w
3-dniowej hodowli in vitro.
Materia³ i metoda

Do badañ zakwalifikowano:
- 9 chorych (redni wiek 35 lat, 6 kobiet i 3 mê¿czyzn) z odczynami grudkowoosutkowymi po amoksycylinie oraz
- 3 ochotników zdrowych (redni wiek 38 lat, 3 mê¿czyzn) stanowi¹cych grupê
kontroln¹.
U badanych wykonano analizê wydzielania cytokin z jednoj¹drzastych komórek krwi pod wp³ywem amoksycyliny testem ELISPOT (Enzyme-linked Immunosorbent Assay), który jest po³¹czeniem testu immunoenzymatycznego z hodowl¹ komórkow¹. Umo¿liwia charakterystykê komórek uk³adu odpornociowego organizmu poprzez analizê:

typu wydzielanych bia³ek reguluj¹cych funkcjonowanie komórek uk³adu immunologicznego tzw. cytokin,
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 wielkoci populacji komórek wydzielaj¹cych analizowan¹ cytokinê na skutek stymulacji alergenem poprzez pomiar liczby komórek wydzielaj¹cych cytokinê w
jednostce objêtoci krwi.
Jednoj¹drzaste leukocyty krwi obwodowej (PBMC) chorych i osób grupy kontrolnej by³y izolowane metod¹ wirowania w gradiencie gêstoci na Ficolu. Wyizolowane komórki by³y hodowane w p³ytkach 96-do³kowych w medium hodowlanym z
dodatkiem fitohemaglutyniny jako kontroli pozytywnej oraz 3 stê¿eniami roztworu
amoksycyliny (Amoksiklav) stosuj¹c stê¿enia: 0,156 mg/ml, 0,625 mg/ml, i 2,5 mg/
ml u 6 chorych i 5-cioma stê¿eniami amoksycyliny (dodatkowo stosuj¹c stê¿enia:
0,313 mg/ml, 1,25 mg/ml ) u 3 chorych dla oceny zale¿noci aktywacji komórek od
stê¿enia leku i ewentualnie oceny jego dzia³ania cytotoksycznego w okrelonym
stê¿eniu. Gêstoæ komórek wynosi³a w zale¿noci od badanej cytokiny od 100 tys/
do³ek (IFNgamma) do 200 tys/do³ek (IL-2, IL-13). Kontrolê dla ka¿dego oznaczenia
stanowi³a hodowla komórek niestymulowanych.
Wyizolowane komórki hodowano na p³ytkach 96-do³kowych, w których dna
poszczególnych studzienek stanowiæ bêdzie membrana ze zwi¹zanymi przeciwcia³ami specyficznie rozpoznaj¹cymi badane bia³ko (cytokiny, przeciwcia³o, receptor)
w medium.
Hodowle by³y zak³adane na 3 dni. Po trzech dniach przeprowadzano analizê
profilu spontanicznie wydzielanych cytokin bêd¹cych markerami aktywacji subpopulacji limfocytów Th1, (IFN?, IL-2) i Th2 (IL-13) w otoczeniu badanych komórek metod¹ ELISPOT.
Analizuj¹c rezultaty badañ wybrano najbardziej popularny parametr wydzielniczoci cytokin - liczby PBMC wydzielaj¹cych dan¹ cytokinê (PBMC)/ml krwi obwodowej (ang. spots)- wskanik liczebnoci populacji komórek wydzielaj¹cych analizowan¹ cytokinê po stymulacji.

Wyniki
Rezultaty badañ przestawione w tabeli I oraz na rycinach 1 A,
B i C wskazuj¹ na mo¿liwoæ oceny testem ELISPOT wydzielania
spontanicznego, indukowanego bodcem nieswoistym (np. fitohemaglutynin¹ - kontrola pozytywna) oraz badan¹ substancj¹
(amoksycylina) okrelonych cytokin przez jednoj¹drzaste komórki krwi.
Wyniki prowadzonych badañ wskazuj¹ na znaczn¹ indywidualnie zró¿nicowan¹ reaktywnoæ w wydzielaniu badanych cytokin
limfocytów T w grupie badanych chorych i osób z grupy kontrolnej. W przedstawionych badaniach:
1. Wydzielanie IL13 w odpowiedzi na amoksycylinê by³o najsilniejsze przy trzech najwy¿szych stê¿eniach leku: 2,5 mg/ml i
1,25 mg/ml i 0,625 mg/ml w ocenie liczby komórek aktywnych. Ta
odpowied by³a porównywalna z poziomem aktywacji w kontroli
pozytywnej.
2. Liczba komórek wydzielaj¹cych IL2 by³a najwy¿sz¹ przy
najni¿szym stê¿eniu leku (0,078 mg/ml) oraz w dwóch przypadkach po stymulacji 1,25 mg/ml amoksycyliny. Nasilenie aktywacji
nie by³o silne; poni¿ej kontroli pozytywnej.
3. Wydzielanie INFg by³o najwy¿sze po stymulacji amoksycylin¹ o stê¿eniu 0,156 mg/ml. Odpowied by³a silna na poziomie
kontroli pozytywnej i powy¿ej. U 4 chorych wykazano wzrost wydzielania tylko INFg po stymulacji amoksycylin¹.
4. Wydzielanie badanych cytokin u 3 osób stanowi¹cych kontrolê by³o ni¿sze od kontroli pozytywnej i niezale¿ne od stê¿enia
badanej substancji.
Analiza liczby komórek spontanicznie wydzielaj¹cych dan¹
cytokinê u poszczególnych chorych wykazywa³a znaczne indywidualne zró¿nicowanie. Aktywacja wydzielania danej cytokiny pod
wp³ywem danej substancji zwykle zale¿a³a od jej stê¿enia. Mo¿na by³o obserwowaæ u poszczególnych chorych prost¹ zale¿noæ
aktywacji komórek od stê¿enia lub ogniskowanie aktywacji komórek przy jednym stê¿eniu. Mo¿na by³o tak¿e obserwowaæ istotny
wzrost liczby komórek aktywnie wydzielaj¹cych przy ni¿szych stê¿eniach badanej substancji ze zmniejszeniem wyranym aktywacji komórek przy stê¿eniach wy¿szych sugeruj¹ce mo¿liwoæ
toksycznego (supresyjnego) dzia³ania wy¿szych stê¿eñ badanego leku do wydzielania danej cytokiny.
Dyskusja
Test ELISPOT [12,13] staje siê wa¿nym nowoczesnym immunoenzymatycznym, testem laboratoryjnym, pozwalaj¹cym oceniaæ zdolnoæ komórek do wydzielania badanych cytokin pod
wp³ywem ró¿nych substancji. Test ten jest stosowany do oceny
reaktywnoci komórek na antygeny bakteryjne takie jak pr¹tek
grulicy, antygeny krêtka Borrelia, antygeny Salmonelli. Ma istotn¹ wartoæ w testowaniu szczepionek przeciw HIV, wirusowemu
zapaleniu w¹troby, grypie. Cechuje go wysoka czu³oæ i swoistoæ.
W ostatnich latach stosowany jest tak¿e w detekcji zaburzeñ alerW. Dyga i wsp.

Rycina 1A
Liczba komórek wydzielaj¹cych IL-13: aktywacja spontaniczna
(kontrola negatywna), po fitohemaglutyninie (kontrola
pozytywna), oraz po ampicylinie w 6 kolejnych stê¿eniach: 0.078
mg/ml; 0.156 mg/ml; 0.313 mg/ml; 0.625 mg/ml; 1.25mg/ml; 2.5
mg/ml.
Number of cells secreting IL-13 without stimulation (negative
control), after PHA stimulation (postitive control), and after
stimulation with different concentration of amoxicillin (0.078
mg/ml; 0.156 mg/ml; 0.313 mg/ml; 0.625 mg/ml; 1.25mg/ml; 2.5
mg/ml).

Rycina 1B
Liczba komórek wydzielaj¹cych IL-2: aktywacja spontaniczna
(kontrola negatywna), po fitohemaglutyninie (kontrola
pozytywna), oraz po ampicylinie w 6 kolejnych
stê¿eniach: 0.078 mg/ml; 0.156 mg/ml; 0.313 mg/ml; 0.625 mg/
ml; 1.25mg/ml; 2.5 mg/ml.
Number of cells secreting IL-2 without stimulation (negative
control), after PHA stimulation (postitive control), and after
stimulation with different concentration of amoxicillin (0.078 mg/
ml; 0.156 mg/ml; 0.313 mg/ml; 0.625 mg/ml; 1.25mg/ml; 2.5 mg/
ml).

Tabela I
rednia liczba limfocytów T wydzielaj¹cych dan¹ cytokinê (INFg,
IL2, IL13): w grupie 9 chorych i 3 osób grupy kontrolnej.
Comparison of mean values of T-lymphocytes secreting
examinated cytokines (INFg, IL2, IL13) in groups of 9 patients
with drug allergy and 3 persons from control group.
I. g ru p a b a d a n y c h :
Kontrola

Am oksy cy lina w stê¿eniu [m g/m l] :
0.156

0.313 0.625

1.25

2.5

I FN γ

negaty w na pozy ty w na 0.078
30.4

49.6

12.3

43.6

10.5

33.9

8.9

19.7

IL-2

9.7

19.5

13.0

2.4

2.9

5.6

16.8

4.6

IL-13

7.0

19.2

10.1

5.7

6.0

10.8

15.0

15.3

II. g ru p a k o n tro ln a :
II. grupa kontrolna :

Am oksy cy lina w stê¿eniu [m g/m l] :

negaty w na pozy ty w na 0.078
I FN γ

20.2

IL-2
IL-13

1.25

2.5

7.3

9.0

13.3

17.0

8.3

15.0

4.7

7.2

10.0

7.0

7.3

3.6

3.3

3.3

6.1

5.5

7.2

24.2

8.7

9.4

40.0

7.3

28.0

0.156

0.313 0.625

gicznych takich jak skaza atopowa, wyprysk, alergia pokarmowa,
alergia na nikiel, leki i jady owadów oraz do monitorowania swoistej immunoterapii.
Najwiêksz¹ zalet¹ testu ELISPOT jest wysoka czu³oæ metody. Za pomoc¹ tej techniki mo¿na wykryæ pojedyncz¹ komórkê
wydzielaj¹c¹ dane bia³ko wród 1 000 000 komórek w hodowli.
Je¿eli interesuj¹ce nas bia³ko jest wydzielane przez pobudzone limfocyty, wychwytywane jest ono w bezporednim s¹siedztwie komórek przez specyficzne przeciwcia³a zwi¹zane do membrany.
Pozwala to unikn¹æ zafa³szowania wyniku na skutek konsumpcji analizowanego bia³ka przez komórki w hodowli. Po usuniêciu
komórek, obecnoæ wydzielonego bia³ka wykrywana by³¹ za pomoc¹ reakcji immunoenzymatycznej. W wyniku katalizowanej
przez enzym konwersji w nierozpuszczalny barwny produkt (w
miejscach uprzedniej obecnoci komórek wydzielaj¹cych interesuj¹ce nas bia³ko) i powstaj¹ obserwowane na obrazie plamki
(ang. spots). Z wykorzystaniem systemu komputerowej analizy
obrazu uzyskane wyniki poddawane s¹ analizie cyfrowej, której
przedmiotem jest zarówno liczba plamek (odpowiadaj¹ca liczbie
komórek wydzielaj¹cych dan¹ cytokinê) jak i ich parametry stanowi¹ce odzwierciedlenie natê¿enia aktywnoci wydzielniczej
danej cytokiny poszczególnych komórek (% powierzchni wysyconej barwnikiem).
Zintegrowany system do skanowania p³ytek ELISpot Eli.Scan
firmy A.EL.VIS sk³ada siê ze skanera do membran z p³ytek ELI-
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Rycina 1C
Liczba komórek wydzielaj¹cych IFNgamma: aktywacja
spontaniczna (kontrola negatywna), po fitohemaglutyninie
(kontrola pozytywna), oraz po ampicylinie w 6 kolejnych
stê¿eniach: 0.078 mg/ml; 0.156 mg/ml; 0.313 mg/ml; 0.625 mg/
ml; 1.25mg/ml; 2.5 mg/ml
Number of cells secreting IFNgamma without stimulation
(negative control), after PHA stimulation (postitive control), and
after stimulation with different concentration of amoxicillin (0.078
mg/ml; 0.156 mg/ml; 0.313 mg/ml; 0.625 mg/ml; 1.25mg/ml; 2.5
mg/ml)

SPOT, komputera z zainstalowanym oprogramowaniem do analizy obrazu oraz drukarki. Skaner wyposa¿ony jest w specjaln¹
ramkê do pozycjonowania membran lub folii ELISPOT. Badanie
aktywacji komórek do wydzielania okrelonej cytokiny pod wp³ywem danej substancji w tecie Elispot pozwala oceniaæ spontaniczn¹ i stymulowan¹ bodcem nieswoistym (fitohemaglutynin¹)
aktywnoæ co stanowi odrêbn¹ wartoæ tego testu.
Wyniki prowadzonych badañ wskazuj¹ na znaczn¹ indywidualnie zró¿nicowan¹ reaktywnoæ spontaniczn¹ i nieswoist¹ w
wydzielaniu badanych cytokin limfocytów T w grupie badanych
chorych i osób z grupy kontrolnej. Ocena aktywacji wydzielania
cytokin po indukcji badanych komórek dan¹ substancj¹ (w przedstawionych badaniach - amoksycylin¹) pozwala nie tylko obserwowaæ wp³yw badanego leku lecz tak¿e oceniaæ dawko-zale¿noæ badanego zjawiska. Umo¿liwia tak¿e ustalenie progowego
dzia³ania leku i w miarê podnoszonej dawki ujawnienie jego stê¿enia przy którym dochodzi do dzia³ania cytotoksycznego. Do³¹czana do ka¿dej serii badañ analiza reaktywnoci limfocytów osoby
zdrowej wnosi dodatkow¹ wartoæ porównawcz¹, stanowi¹c t³o
do oceny wyników osób badanych. Wstêpna ocena wydaje siê
wskazywaæ, ¿e w ocenie wyniku testu analiza liczby komórek
aktywnie wydzielaj¹cych dan¹ cytokin¹ ma wiêksz¹ wartoæ ni¿
analiza odsetka powierzchni zwi¹zanego barwnika, która mo¿e
mieæ wartoæ uzupe³niaj¹c¹. Ocena wzrostu liczby komórek wydzielaj¹cych dan¹ cytokinê po indukcji badan¹ substancj¹ pozwala
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nie tylko obserwowaæ wp³yw jej na aktywacjê badanych komórek
lecz tak¿e oceniaæ dawko-zale¿noæ tego zjawiska, a przez rodzaj wydzielanych cytokin identyfikowaæ rodzaj komórek reaktywnych wród komórek jednoj¹drzastych (np. Th2, Th1). Test umo¿liwia tak¿e ustalenie progowego stê¿enia leku przy którym uzyskuje siê najsilniejsz¹ aktywacjê komórek do wydzielania danej
cytokiny u badanego chorego.
Przedstawione wyniki badañ wskazuj¹ na wzrost liczby komórek wydzielaj¹cych IL2 lub IL13 w badanej grupie chorych dostrzegaln¹ zwykle przy najwy¿szych stê¿eniach badanego leku.
Wskazywaæ to mo¿e na mo¿liwoæ udzia³u limfocytów ³¹cznie
zarówno Th1 jak i Th2 w reakcji na amoksycylinê w grupie badanych chorych. W badanej grupie u 4 chorych wykazano wzrost
wydzielania tylko INFg po stymulacji amoksycylin¹ wskazuj¹c na
pobudzenie aktywnoci Th1 pod wp³ywem tego leku. Pojawi³a siê
tendencja nakierowywania u jednych chorych reakcji na amoksycylinê
w kierunku pobudzenia Th2 (wydzielanie u 3 pacjentów IL13, a u jednego jeszcze dodatkowo IL2) lub Th1 (tylko INFg u 4 pacjentów). Sugeruje to, ¿e pacjenci uczuleni na amoksycylinê nie wykazuj¹ jednorodnego molekularnego mechanizmu odpowiedzi.
Wydzielanie i zmianê wydzielania badanych cytokin pod wp³ywem ró¿nych bodców mo¿na w tecie Elispot oceniaæ na podstawie zmiany liczby komórek aktywnych lub ocenie odsetka powierzchni zajêtej przez znakowan¹ cytokinê. Porównanie tych
wartoci w przedstawionym materiale wydaje siê zbli¿one. Ocena jednej z tych wartoci wydaje siê wystarczaj¹ca do analizy
reakcji komórek na dany bodziec.
Mechanizm odpowiedzi nie zawsze wydaje siê byæ dawkozale¿ny, poniewa¿ maksima odpowiedzi pojawia³y siê zarówno
przy wy¿szych stê¿eniach (2,5 mg/ml oraz 1,25 mg/ml) dla IL13
jak i przy ni¿szych stê¿eniach leku (0,078 mg/ml i 0,156 mg/ml)
dla IL2 i INFg. Istnieje mo¿liwoæ, ¿e aktywacja komórki do wydzielania danej cytokiny pod wp³ywem danego bodca w tecie Elispot mo¿e ujawniaæ jego pobudzaj¹ce lub supresyjne dzia³anie zale¿nie od stê¿enia.
Z punktu widzenia metodycznego dla oceny reaktywnoci
badanych komórek wystarczaj¹ce wydaje siê stosowanie 2-3 stê¿eñ badanej substancji/leku. W przypadku amoksycyliny stê¿enia graniczne: 0,156 mg/ml, 0,625 mg/ml i 2,5 mg/ml wydaj¹ siê
optymalne i wystarczaj¹ce. Przedstawione wyniki badañ nale¿y
uznaæ za wstêpne. Test wydaje siê istotnie przydatny do badania
alergii na leki w reakcjach, które wskazuj¹ na istotny udzia³ w
patomechanizmie odczynu lekowo-swoistych uczulonych limfocytów T takich jak skórne odczyny polekowe, zw³aszcza plamkowo-grudkowych, krostkowych i alergo-toksyczne [5,7].
Trwaj¹ badania nad wprowadzeniem Elispot do monitorowania wydzielniczoci komórek jednoj¹drzastych krwi obwodowej tzw.
PBMC w toku leczenia poszczególnych schorzeñ oraz do celów
diagnostycznych.
Podsumowanie
Reakcja komórek badanych chorych na amoksycylinê by³a
zró¿nicowania mimo podobnych odczynów po leku w wywiadzie
sugeruj¹c mechanizm Th1 lub Th2-zale¿ny. Maksimum reakcji
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pojawia³o siê przy ró¿nych indywidualnie stê¿eniach leku, sugeruj¹c mo¿liwoæ ujawniania siê pobudzaj¹cego lub supresyjnego
dzia³ania badanego leku. Tak¿e ostateczne ustalenie czy stê¿enie leku, przy którym pojawia siê maksimum odpowiedzi, a rodzaj
wydzielanej cytokiny (INFg, IL2, IL13) maj¹ ze sob¹ zwi¹zek, wymaga dalszych badañ.
W przypadku braku odpowiedzi na stymulacjê lekiem podejrzewaæ mo¿na udzia³ w reakcji na amoksycylinê chorego innych,
nieoznaczanych w badaniach cytokin. Przedstawione, wstêpne
wyniki badañ wymagaj¹ potwierdzenia na wiêkszej grupie pacjentów.
Wnioski
1. Test Elispot pozwala oceniaæ spontaniczne, nieswoiste i
indukowane badan¹ substancj¹ wydzielanie badanych cytokin
przez komórki jednoj¹drzaste.
2. Analiza krzywej aktywacji komórek badan¹ substancj¹
(amoksycylin¹) w tecie Elispot wykazywaæ mo¿e jej pobudzaj¹ce lub supresyjne ( toksyczne) dzia³anie lub brak dzia³ania zale¿nie od stê¿enia.
3. Dla oceny aktywacji badanych komórek pod wp³ywem badanej substancji wydaje siê wystarczaj¹ce wydaje siê stosowanie 3 jej stê¿eñ.
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