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WstĊp:
Alergia kontaktowa i alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
u dzieci i młodzieĪy szkolnej
Alergia kontaktowa jest formą nabytej nadwraĪliwoĞci rozwijającą siĊ w mechanizmie
alergicznej reakcji typu komórkowego, okreĞlanej takĪe mianem reakcji typu opóĨnionego
(typ IV nadwraĪliwoĞci według Gella i Combsa) [10,11,22,23]. Czynnikami uczulającymi są
substancje chemiczne o małej masie cząsteczkowej (hapteny) lub proteiny, które indukują
reakcjĊ nadwraĪliwoĞci poprzez bezpoĞredni kontakt ze skórą [10,11,25,26,60,64]. Alergiczne
kontaktowe zapalenie skóry (ACD – Allergic Contact Dermatitis) jest najczĊstszą chorobą na
podłoĪu alergii kontaktowej, jednak alergia kontaktowa moĪe takĪe objawiaü siĊ jako
alergiczne kontaktowe zapalenie Ğluzówki jamy ustnej, nosa, oskrzeli, spojówek, pochwy,
a nawet jako reakcje ogólnoustrojowe [48,59,60,61,65]. ACD wywołują hapteny, które
penetrują do skóry, gdzie łączą siĊ z białkami własnymi organizmu, w wyniku czego powstaje
antygen, który moĪe byü przetwarzany i rozpoznawany przez komórki układu
immunologicznego. W odróĪnieniu od alergenów, hapteny nie wykazują cech
immunogennych. Alergen rozpoznawany jest przez swoiste limfocyty co determinuje
zasadniczą cechĊ kliniczną ACD – rozwój odczynu po kilkunastu, kilkudziesiĊciu godzinach
od ekspozycji oraz brak reakcji natychmiastowych [60,64,66]. ACD jest chorobą, która
rozwija siĊ wyłącznie u osób z alergią kontaktową, czyli nabytą swoistą nadwraĪliwoĞcią na
dany hapten. Jej rozwój zaleĪy od czasu i intensywnoĞci ekspozycji na hapteny, potencjału
draĪniącego i uczulającego haptenów, a takĪe stanu czynnoĞciowego bariery obronnej skóry
zarówno fizycznej jak i immunologicznej. Substratem pamiĊci immunologicznej niezbĊdnej
do rozpoznania haptenu, a zarazem osiowymi komórkami odczynu zapalnego w ACD są
swoiste limfocyty T [10,11,60,64].
W diagnostyce alergicznego kontaktowego zapalenia skóry metodą z wyboru jest test
płatkowy- jest on zarówno testem przesiewowym jak i próbą prowokacyjną na narządzie
docelowym - przy czym tĊ próbĊ prowokacyjną moĪna wykonaü jednoczeĞnie
z kilkudziesiĊcioma haptenami [2,3,24]. Według najnowszych zaleceĔ, u osób z podejrzeniem
alergii kontaktowej testy płatkowe wykonuje siĊ z Europejską Serią Podstawową zawierającą
28 substancji (hapteny lub mieszanki haptenów) [5,60,68]. W grupie młodszych dzieci testy
płatkowe z 28 substancjami nie zawsze są moĪliwe do wykonania ze wzglĊdu na małą
powierzchniĊ pleców. Roul i wsp. zaproponowali „zmniejszony Standard Europejski” dla
dzieci do 6 roku Īycia zawierający 18 substancji [50]. Wykonanie testów płatkowych
u chorych z podejrzeniem ACD obniĪa koszty leczenia, poprawia jakoĞü Īycia chorych,
zwiĊksza odsetek osób, u których moĪliwe jest ustalenie ostatecznego rozpoznania, a ponadto
skraca czas oczekiwania na ostateczne rozpoznanie. Identyfikacja odpowiedzialnego haptenu
i unikanie z nim kontaktu zwiĊksza skutecznoĞü leczenia i moĪe prowadziü do całkowitego
ustąpienia objawów chorobowych. Natomiast ponawiana ekspozycja na niezidentyfikowane
hapteny moĪe skutkowaü przewlekłymi, nawracającymi epizodami wyprysku, nierzadko
o narastającym nasileniu [7,35,37,44,45,49,60,64]. NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe nie kaĪda
alergia kontaktowa prowadzi do rozwoju ACD. Ocenia siĊ, Īe w zaleĪnoĞci od haptenu
56,5–94,4% dodatnich wyników testów płatkowych jest klinicznie istotne, tzn. wykryta
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nadwraĪliwoĞü faktycznie okazuje siĊ przyczyną aktualnych objawów chorobowych [60,64].
Rozwój ACD zaleĪy od szeregu czynników, takich jak: wiek, płeü, oraz typ populacji badanej
(dzieci zdrowe, z dodatnim wywiadem w kierunku alergii kontaktowej czy atopowej)
[41,60,64].
Podobnie jak doroĞli, dzieci równieĪ uczulają siĊ na hapteny obecne w ich otoczeniu,
a ACD do tej pory było u dzieci rozpoznawane bardzo rzadko. W ostatnich latach wzrasta
iloĞü rozpoznaĔ tego schorzenia, co moĪe byü spowodowane zwiĊkszeniem czĊstoĞci jego
wystĊpowania lub wzrostem ĞwiadomoĞci alergologów, a tym samym liczby wykonywanych
testów płatkowych
u dzieci, a byü moĪe obiema tymi przyczynami
[6,32,34,36,40,42,44,47,55]. Istnieją przekonujące dane, Īe do uczulenia na pospolite hapteny
moĪe dochodziü juĪ w pierwszych miesiącach Īycia. Beattie i wsp. przedstawili dane
wskazujące, Īe alergia kontaktowa wystĊpuje czĊĞciej wĞród dzieci do lat 3 niĪ u dzieci
starszych i osób dorosłych [3]. Jak wskazuje analiza literatury, rozpowszechnienie alergii
kontaktowej w populacji generalnej dzieci mieĞci siĊ w zakresie miĊdzy 13,3 a 24,5% [2,4].
W badaniach przeprowadzonych w 2001 roku Mortz i wsp. [43] rozpoznali alergiĊ
kontaktową u 15,2% duĔskich dzieci szkolnych, natomiast czĊstoĞü wystĊpowania
alergicznego kontaktowego zapalenia skóry w tej populacji okreĞlono na 7,2% (chorobowoĞü
Īyciowa) oraz 0,7% (chorobowoĞü punktowa) [44]. W literaturze fachowej niewiele jest
danych o czĊstoĞci wystĊpowania alergii kontaktowej w polskiej populacji dzieciĊcej, ale
wydaje siĊ byü ona podobna do tej wystĊpującej w populacji generalnej [46,51,57]. Sławeta
i wsp. [56] alergiĊ kontaktową (rozumianą jako dodatnie odczyny w testach płatkowych)
stwierdzili u 21,6% uczniów szkół podstawowych w wieku 13-15 lat, w badaniach
przeprowadzonych przez ĝpiewaka wystĊpowała ona u 28% uczniów szkół zawodowych
w wieku 18-19 lat [62].
Wczesne wykrycie alergii kontaktowej u dzieci i młodzieĪy szkolnej jest bardzo
istotne z punktu widzenia profilaktyki chorób alergicznych. WdroĪenie skutecznego
programu prewencji i odpowiedniego nadzoru alergologicznego pozwoli miĊdzy innymi
zapobiegaü rozwojowi alergii zawodowej. Niestety, wiĊkszoĞü aktualnych programów
wykrywania alergii u dzieci wydaje siĊ zupełnie nie dostrzegaü moĪliwoĞci istnienia
wyprysku kontaktowego u dzieci. Podstawowe narzĊdzie badawcze stosowane w badaniu
czĊstoĞci wystĊpowania chorób alergicznych u dzieci i młodzieĪy – ankieta ISAAC
(International Study of Asthma and Allergies in Childhood) nie uwzglĊdnia objawów
sugerujących wyprysk kontaktowy, a objawy wyprysku zgłaszane przez respondentów
uznawane są niejako „automatycznie” za wyprysk atopowy, co prowadzi do
nadrozpoznawalnoĞci tej choroby kosztem innych postaci wyprysku [27,38,58,67].
W przeprowadzonych w Polsce w latach 2006-2008 z inicjatywy SamoliĔskiego badaniach
ankietowych ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce), zastosowana
metodologia nie pozwala na ocenĊ rozpowszechnienia wyprysku u dzieci i młodzieĪy
szkolnej [53,54].

8

Cel pracy, Materiał i metody

Cel pracy
Celem pracy było zbadanie czĊstoĞci wystĊpowania objawów wyprysku kontaktowego oraz
alergii kontaktowej wĞród krakowskich dzieci i nastolatków, a w szczególnoĞci:
1) analiza czĊstoĞci wystĊpowania objawów wyprysku kontaktowego u dzieci
i młodzieĪy szkolnej w wieku 7–8 i 16–17 lat na podstawie polskiego tłumaczenia
kwestionariusza ISAAC, uzupełnionego o pytania dotyczące wystĊpowania objawów
sugerujących wyprysk kontaktowy, oraz
2) analiza czĊstoĞci wystĊpowania alergii kontaktowej wĞród uczniów zgłaszających
w ankiecie objawy przewlekłego lub nawracającego wyprysku.

Materiał i metody
Badana populacja
Prezentowane w pracy badania przeprowadzono w latach 2007–2009 w ramach programu
profilaktycznego chorób alergicznych dzieci i młodzieĪy szkolnej UrzĊdu Miasta Krakowa.
PopulacjĊ wyjĞciową stanowiło 28339 uczniów ze wszystkich krakowskich szkół; w dwóch
przedziałach wiekowych: 7–8 lat 11530 osób (5527 dziewcząt i 6003 chłopców) i 16–17 lat
16809 osób (7897 dziewcząt i 8912 chłopców).
Badania kwestionariuszowe
Wszyscy badani wypełniali polskie tłumaczenie kwestionariusza ISAAC (Załączniki 2 i 5
odpowiednio dla grup wiekowych 7-8 lat i 16-17 lat), poprzedzone ankietą przesiewową
(Załączniki 1 i 4) oraz rozszerzone o kwestionariusz dotyczący wystĊpowania objawów
sugerujących wyprysk kontaktowy (Załączniki 3 i 6). Kluczowym dla tej czĊĞci badania było
pytanie „Czy zauwaĪyłaĞ/eĞ, Īe kontakt z okreĞlonymi substancjami lub przedmiotami
u Twojego dziecka powoduje wyprysk (swĊdzącą wysypkĊ) na skórze?” (wersja dla dzieci
siedmioletnich, za które ankietĊ wypełniali rodzice) lub „Czy zauwaĪyłaĞ/eĞ, Īe kontakt
z okreĞlonymi substancjami lub przedmiotami powoduje wyprysk (swĊdzącą wysypkĊ) na
skórze?” (ankieta wypełniana samodzielnie przez nastolatków). NastĊpnie ankietowani
proszeni byli o wskazanie substancji lub przedmiotów, które ich zdaniem prowokowały tego
typu zmiany skórne (kosmetyki, detergenty, metale itd. – patrz Załączniki 3 i 6).
Na podstawie analizy odpowiedzi uczniów lub ich rodziców na pytania zawarte w ankiecie
z grupy badanych wydzielono respondentów zgłaszających objawy sugerujące: jakąkolwiek
chorobĊ alergiczną, przewlekły lub nawracający wyprysk oraz wyprysk kontaktowy (Tab. 1).
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Tabela 1. Badana grupa uczniów
Wiek

7 lat

16 lat

Ogółem

11530

16809

28339

Uczniowie zgłaszający objawy sugerujące chorobĊ
alergiczną

4451

5524

9975

Uczniowie zgłaszający objawy przewlekłego
lub nawracającego wyprysku, w tym:

3332

2849

6181

575

774

1349

Uczniowie objĊci badaniem ankietowym

Uczniowie zgłaszający w ankiecie objawy sugerujące
wyprysk kontaktowy

Testy płatkowe
SpoĞród badanych zgłaszających w badaniach ankietowych objawy przewlekłego,
nawracającego wyprysku, 428 losowo wybranych uczniów zbadano za pomocą testów
płatkowych (Tab. 2).
Tabela 2. Kryteria włączenia ankietowanych uczniów do wykonania testów płatkowych

Badania ankietowe
28339 uczniów
Dzieci z podejrzeniem alergii
9975 uczniów
Dzieci z przewlekłym/nawracającym wypryskiem
6181 uczniów
Losowo wybranych 428 uczniów Æ testy płatkowe

Testowane hapteny zakładano w komorach IQ Ultra Chambers na skórĊ na 48 godzin. Wyniki
odczytywano i zapisywano zgodnie z wytycznymi MiĊdzynarodowej Grupy Badającej
Wyprysk Kontaktowy (International Contact Dermatitis Research Group - ICDRG) po 48
i 72 godzinach (Tab. 3, Ryc. 1) [64,65].
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Tabela 3. Zapis nasilenia dodatniego testu płatkowego wg ICDRG (wersja polska
wg ĝpiewaka) [64]
Zapis

Znaczenie

Opis, komentarz

-

Ujemny

-

?

Odczyn wątpliwy

Subtelny rumieĔ, palpacyjnie
niewyczuwalna plama rumieniowa.
Tego typu reakcja zwykle nie jest
uznawana za dowód uczulenia.

+

Odczyn słaby

Wyczuwalne palpacyjnie ognisko
rumieniowe, sugerujące mierny
obrzĊk/naciek, z grudkami lub bez,
bez pĊcherzyków.

++

Odczyn silny

Nasilony obrzĊk, naciek, grudki,
obecne pĊcherzyki.

+++

Odczyn skrajnie nasilony

"PĊcherze" powstałe przez zlewanie
siĊ pĊcherzyków lub owrzodzenie.

NT (Not Tested)

Nie badano

-

IR (Irritant
Reaction)

Odczyn podraĪnieniowy

Odczyn podraĪnieniowy moĪna
rozpoznaü na podstawie cech
morfologicznych oraz tendencji do
wygasania widocznej od momentu
zdjĊcia plastrów.

Rycina 1. Kolejne stopnie nasilenia reakcji w testach płatkowych (opis w Tabeli 3),
reprodukowane za zgodą z [64].
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Przebieg badaĔ
W pierwszym etapie badania [19] testy płatkowe wykonywano z 10 substancjami testowymi
(Tab. 4) wybranymi na podstawie wczeĞniejszej metaanalizy [62].
Tabela 4. Hapteny (10) zastosowane w roku 2007 do badania 229 uczniów (7–8 lat,
N=96; 16–17 lat, N=133)
Substancja testowa

Hapteny

Dwuchromian potasu 0,5% waz.

chrom

Chlorek kobaltu (II) × 6H2O 1,0% waz.

kobalt

Siarczan niklu × 6H20 5,0% waz.

nikiel

Kalafonia 20,0% waz.

kalafonia

Alkohole wełny 30,0% waz.

alkohole wełny (lanolina)

Balsam peruwiaĔski 25,0% waz.

balsam peruwiaĔski

Mieszanka zapachowa I 8,0% waz.

alkohol cynamonowy,
aldehyd cynamonowy,
hydroksycytronellal,
aldehyd amylowocynamonowy,
geraniol,
eugenol,
izoeugenol,
absolut mchu dĊbowego,
seskwioleinian sorbitanu (emulgator)

Tiomersal 0,1% waz

tiomersal (mertiolat)

5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on
(Kathon CG) 0,01% wod.

metylochloroizotiazolinon (MCI),
metyloizotiazolinon (MI)

Chlorek amonowo-rtĊciowy, 1% waz.

chlorek amonowo-rtĊciowy

JednoczeĞnie z pierwszym etapem badaĔ dzieci oceniano wpływ doboru substancji testowych
na efektywnoĞü diagnostyczną testów płatkowych. Przeprowadzono retrospektywną analizĊ
wyników testów płatkowych wykonanych w Zakładzie Alergologii Szpitala
Uniwersyteckiego UJCM od grudnia 2003 do marca 2005 roku, u 1379 pacjentów z 9
haptenami oraz wazeliną (grupa okreĞlana jako "G9"), a w drugim okresie – z 21
substancjami ("G21") u 682 pacjentów przebadanych od kwietnia 2005 do lipca 2008 roku
[14]. PoniewaĪ analiza ta wykazała, Īe rozszerzenie zakresu testów płatkowych znamiennie
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poprawia wykrywalnoĞü alergii kontaktowej, w kolejnych etapach badaĔ krakowskich
uczniów (2008–2009) listĊ testowanych
substancji rozszerzono do 32 haptenów
wymienionych w tabeli 5 [18].
Tabela 5. Hapteny uĪyte do testów płatkowych u 196 uczniów (7–8 lat, N=103; 16–17 lat,
N=93) w latach 2008-2009. Zastosowany zestaw substancji w istocie rzeczy Europejska
Seria Podstawowa uzupełniona o propolis, tiomersal, benzalkonium oraz 2-fenoksyetanol
Substancja testowa

Hapteny

Dwuchromian potasu 0,5% waz.

Chrom

4-Fenylenodwuamina 1% waz.

Parafenylenodwuamina

Mieszanka tiuramów 1% waz.

Dwusiarczek dipentametylenotiuramu,
Siarczek tetrametylotiuramu,
Dwusiarczek tetrametylotiuramu,
Dwusiarczek tetraetylotiuramu

Siarczan neomycyny 20% waz.

Neomycyna

Chlorek kobaltu (II) × 6H2O 1% waz.

Kobalt

Benzokaina 5% waz.

Benzokaina

Siarczan niklu × 6H20 5% waz.

Nikiel

Kliochinol 5% waz.

Kliochinol

Kalafonia 20% waz.

Kalafonia

Mieszanka parabenów 16% waz.

4-hydroksybenzoesan etylu,
4-hydroksybenzoesan butylu,
4-hydroksybenzoesan metylu,
4-hydroksybenzoesan propylu

N-izopropylo-N-fenylo-4-fenylenodiamina
0,1% waz.

N-izopropylo-N-fenylo-4-fenylenodwuamina
(IPPD)

Alkohole wełny 30% waz.

Alkohole wełny (lanolina)

Mieszanka merkaptanów 2% waz.

2-(4-morfolinylmerkapto)benzotiazol,
Disulfid dibenzotiazylu,
Sulfenamid N-cycloheksyl-2-benzotiazylu,
2-merkaptobenzotiazol

13

Materiał i metody

Tabela 5. (Kontynuacja z poprzedniej strony)
Substancja testowa

Hapteny

ĩywica epoksydowa 1% waz.

ĩywica epoksydowa

Balsam peruwiaĔski 25% waz.

Balsam peruwiaĔski

ĩywica 4-tert-butyloformaldehydowa
1% waz.

ĩywica 4-tert-butyloformaldehydowa

2-Merkaptobenzotiazol 2% waz.

Merkaptobenzotiazol (MBT)

Formaldehyd 1,0% wod.

Formaldehyd

Mieszanka zapachowa I 8% waz.

Alkohol cynamonowy,
Aldehyd cynamonowy,
Hydroksycytronellal,
Aldehyd amylowocynamonowy,
Geraniol,
Eugenol,
Izoeugenol,
Absolut mchu dĊbowego,
Seskwioleinian sorbitanu (emulgator)

Mieszanka seskwiterpenów laktonowych
0,1% waz.

Lakton dehydrokostusowy,
Kostunolid,
Alantolakton

Chlorek 1-(3-chloroalilo)-3,5,7-triazo-1azoniaadamantanu 1% waz.

Chlorek 1-(3-chloroalilo)-3,5,7-triazo-1azoniaadamantanu (Quaternium 15)

2-Metoksy-6-n-pentylo-4-benzochinon
0,01% waz.

2-metoksy-6-n-pentylo-4-benzochinon
(primina)

5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on
(Kathon CG) 0,01% wod.

Metylochloroizotiazolinon (MCI),
Metyloizotiazolinon (MI)

Budezonid 0,01% waz.

Budezonid

Tiksokortol-21-piwalate 0,1% waz.

Tiksokortol

Metylodibromoglutaronitryl 0,5% wod.

Metylodibromoglutaronitryl

Mieszanka zapachowa II 14% waz.

Cytronelol,
Cytral,
Kumaryna,
Lyral,
Farnesol,
Aldehyd alfa-heksylocynamonowy
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Tabela 5. (Kontynuacja z poprzedniej strony)
Substancja testowa

Hapteny

Lyral 5% waz.

Karboksyaldehyd
hydroksyizoheksylo-3-cykloheksenu (HICC)

Propolis 10% waz.

Propolis

Tiomersal 0,1% waz.

Tiomersal (mertiolat)

Chlorek benzalkonium 0,1% wod.

Benzalkonium

Fenoksyetanol 1% waz.

2-fenoksyetanol

Analiza statystyczna
Obliczono odsetki dzieci z dodatnimi wynikami testów płatkowych w badanej grupie.
Porównano czĊstoĞci wystĊpowania dodatnich testów płatkowych w zaleĪnoĞci od wieku
i płci. W analizie zastosowano test chi2. Za istotne statystycznie przyjĊto wartoĞci p  0,05.
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Rozdział 1
Czarnobilska E, Obtułowicz K, ĝpiewak R.
WystĊpowanie objawów wyprysku kontaktowego u dzieci i młodzieĪy
szkolnej na podstawie badaĔ ankietowych przeprowadzonych
w krakowskich szkołach w latach 2007-2009.
Praca opublikowana w Alergologia Immunologia 2010; 7: 24–29.
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Wystêpowanie objawów wyprysku kontaktowego u dzieci
i m³odzie¿y szkolnej na podstawie badañ ankietowych
przeprowadzonych w krakowskich szko³ach w latach
2007-2009
Wyprysk kontaktowy (alergiczny i niealergiczny, czyli wyprysk z podra¿nienia)
do tej pory by³ u dzieci rozpoznawany zbyt rzadko.W ostatnich latach wzrasta iloæ
rozpoznañ tego schorzenia, co mo¿e wynikaæ zarównoze wzrostu iloci zachorowañ jak i zwiêkszenia czêstoci wykonywania testów p³atkowych. Celem pracy by³a
analiza czêstoci wystêpowania wyprysku kontaktowego u krakowskich dzieci i
m³odzie¿y szkolnej. Materia³ i metody: Badaniem objêto 28 339 uczniów ze wszystkich krakowskich szkó³; w dwóch przedzia³ach wiekowych: 7 lat 11 530 osób
(5527-dziewcz¹t i 6003 -ch³opców) i 16 lat 16 809 osób (7897 dziewcz¹t i 8912 ch³opców). Podstawowe narzêdzie badawcze - ankietê opart¹ na ISAAC (International
Study of Asthma and Allergies in Childhood), uzupe³niono o ankietê przesiewow¹
i kwestionariusz dotycz¹cy wystêpowania objawów sugeruj¹cych wyprysk kontaktowy. Wyniki: Na podstawie analizy pozytywnych odpowiedzi na pytania zawarte w
czêci ankiety dotycz¹ce wyprysku wg ISAAC i dotycz¹ce wyprysku kontaktowego
okrelono w grupie ankietowanych uczniów wystêpowanie wyprysku ogó³em, wyprysku wg ISAAC, wyprysku zgiêciowego wg ISAAC, oraz wyprysku kontaktowego.
Wyprysk ogó³em analizowany na podstawie tych dwóchczêci ankiet, wystêpowa³
u 28,9% 7-latków i u 16,9% 16-latków (p<0,001), wyprysk wykryty wy³¹cznie za pomoc¹ ankiety ISAAC u 23,9 % 7-latków i u 12,3 % 16-latków (p<0,001), wyprysk
zgiêciowy wg ISAAC zg³asza³o 6,4% 7-latków i 3.1% 16-latków (p<0,001), a objawy
wyprysku kontaktowego zg³asza³o 5,0% 7-latków i 4,6% 16-latków. W grupie respondentów spe³niaj¹cych kryteria wyprysku zgiêciowego (powszechnie uznawanego za synonim wyprysku atopowego) 31,3% 7-latkówi 42,8% 16-latków zg³asza³o
objawy wyprysku kontaktowego. Wnioski: Objawy sugeruj¹ce wyprysk kontaktowy
wystêpuj¹ u ok. 5% ogólnej populacji dzieci i m³odzie¿y szkolnej. Prawie po³owa
m³odzie¿y i jedna trzecia dzieci spe³niaj¹cych kryteria wyprysku zgiêciowego wg
ISAAC zg³asza objawy typowe dla wyprysku kontaktowego. Wyprysk zgiêciowy
wykrywany za pomoc¹ kwestionariusza ISAAC nie powinien byæ uznawany za ekwiwalent rozpoznania wyprysku atopowego.

The frequency of symptoms of contact eczema among s choolchildren
and adolescents in a questionnaire survey carried o ut in schools
of Krakow in 2007-2009
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Contact eczema (allergic and non-allergic i.e. irritant eczema) has been
underdiagnosed in children. In recent years, the number of cases diagnosed with
this disease is increasing, which may be attributed to either an increase of the
frequency of the disease, or an increased use of diagnostic patch tests. The aim of
this study was to analyze the frequency of contact eczema among schoolchildren
and adolescents in Krakow. Material and methods: 28 339 pupils from all schools
in Krakow participated in the study; they were divided into two age groups: 7 years
old (11 530 pupils; 5 527 girls and 6 003 boys), and 16 years old (16 809 pupils; 7 897
girls and 8 912 boys). The research tool was a questionnaire based on ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood), supplemented with a screening part, and a questionnaire concerning the occurrence of symptoms suggestive
of contact eczema. Based on the affirmative answers to the ISAAC questions about
eczema and the questions in supplementary part concerning contact eczema, the
prevalence of eczema in general, eczema according to ISAAC, flexural eczema according to ISAAC, and contact eczema was assessed.Results: The overall frequency
of eczema symptoms was assessed at 28.9% of 7 year-olds (y.o.), and 16.9% of 16
y.o. (p<0.001). The rates of eczema recognized exclusively by the ISAAC questionnaire were 23.9 % among 7 y.o., and 12.3% among 16 y.o. (p<0.001), flexural eczema
according to ISAAC was detected in 6.4% of 7 y.o. and 3.1% of 16 y.o. (p<0.001), and
E. Czarnobilska i wsp.

symptoms of contact eczema were reported by 5.0% of 7 y.o. and 4.6% of 16 y.o. Among
study participants with affirmative answers to the ISAAC question about flexural eczema
(commonly regarded as characteristic of atopic eczema), 31.3% of 7 y.o. and 42.8% of 16 y.o.
reported on symptoms of contact eczema. Conclusions: Symptoms suggestive of contact
eczema are present in approximately 5% of the general population of schoolchildren and
adolescents. One third of children and a half of adolescents, who fulfill the criteria of flexural
eczema according to ISAAC, also have symptoms indicative of contact eczema. Therefore,
the presence of flexural eczema detected in ISAAC studies must not be considered as an
equivalent for the diagnosis of atopic eczema.

Wstêp
W zale¿noci od mechanizmu, kontaktowe zapalenie skóry
dzieli siê na alergiczny wyprysk kontaktowy (ACD) i postaæ niealergiczn¹, czyli wyprysk z podra¿nienia. Klinicznie obie postacie
wyprysku s¹ trudne do rozró¿nienia, a o ostatecznym rozpoznaniu decyduje potwierdzenie lub wykluczenie klinicznie istotnej alergii kontaktowej. Wyprysk kontaktowy do tej pory by³ u dzieci rozpoznawany zbyt rzadko. W ostatnich latach wzrasta iloæ rozpoznañ tego schorzenia, co mo¿e wynikaæ zarówno ze wzrostu iloci zachorowañ jak i zwiêkszenia czêstoci wykonywania testów
p³atkowych [1-3]. W badaniach przeprowadzonych w 2001 roku
Mortz i wsp. rozpoznali ACD u ok. 18% duñskich dzieci szkolnych
[4]. Jak wskazuje metaanaliza przeprowadzona przez piewaka
w 2002 roku, alergia kontaktowa wystêpuje u 13,3-24,5% generalnej populacji dzieci. Rozpowszechnienie alergii kontaktowej u
dzieci w krajach rozwiniêtych jest wy¿sze i wynosi 21-36%. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie ka¿da alergia kontaktowa prowadzi do rozwoju ACD, tylko 56,5-94,4% dodatnich wyników testów p³atkowych jest klinicznie istotne, tzn. faktycznie odpowiadaj¹ za powstanie objawów chorobowych [5]. Rozwój alergii kontaktowej
zale¿y od szeregu czynników, takich jak: wiek, p³eæ, oraz typ populacji badanej (dzieci zdrowe, z dodatnim wywiadem w kierunku

alergii kontaktowej czy atopowej) [6,7]. Testy p³atkowe s¹ podstawowym narzêdziem wykrywaj¹cym alergiê kontaktow¹ i s¹
metod¹ z wyboru w diagnostyce ka¿dej postaci przewlek³ego lub
nawracaj¹cego wyprysku. Istniej¹ przekonuj¹ce dane, ¿e do uczulenia na pospolite hapteny mo¿e dochodziæ ju¿ w pierwszych miesi¹cach ¿ycia. Beattie i wsp. stwierdzili w swoich badaniach, ¿e
alergia kontaktowa wystêpuje czêciej wród dzieci do lat 3 ni¿ u
dzieci starszych i osób doros³ych [8]. W literaturze fachowej jest
niewiele danych o czêstoci wystêpowania alergii kontaktowej w
polskiej populacji dzieciêcej, ale wydaje siê byæ ona podobna do
tej wystêpuj¹cej w populacji generalnej. Alergiê kontaktow¹, rozumian¹ jako dodatnie odczyny w testach p³atkowych stwierdzono u 21,6% uczniów szkó³ podstawowych w wieku 13-15 lat [9]
oraz u 28% uczniów szkó³ zawodowych w wieku 18-19 lat [10].
Wczesne wykrycie alergii kontaktowej u dzieci i m³odzie¿y
szkolnej jest bardzo istotne w profilaktyce chorób alergicznych.
Wdro¿enie skutecznego programu prewencji i odpowiedniego
nadzoru alergologicznego pozwoli miêdzy innymi zapobiegaæ rozwojowi alergii zawodowej [11-14]. Niestety, wiêkszoæ aktualnych
programów wykrywania alergii u dzieci pomija zupe³nie mo¿liwoæ
istnienia wyprysku kontaktowego u dzieci. Podstawowe narzêdzie badawcze stosowane w badaniu czêstoci wystêpowania
chorób alergicznych u dzieci i m³odzie¿y - ankieta ISAAC nie

Tabela I
Ankieta przesiewowa dla dzieci (1) i m³odzie¿y (2).
Screening questionnaire for children (1) and adolescents (2).
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Tabela II
Kwestionariusz wg ISAAC dla dzieci i m³odzie¿y ze wiszcz¹cym oddechem.
Questionnaire according to ISAAC for children and adolescents with wheezing.

Tabela III
Kwestionariusz wg ISAAC dla dzieci (1) i m³odzie¿y (2) z katarem.
Questionnaire according to ISAAC for children (1) and adolescents (2) with rhinitis.

uwzglêdnia objawów sugeruj¹cych wyprysk kontaktowy, a objawy wyprysku zg³aszane przez respondentów w tej ankiecie s¹
kojarzone tylko z wypryskiem atopowym, co prowadzi do nadrozpoznawalnoci tej choroby kosztem innych postaci wyprysku.
26

Cel pracy
Celem pracy by³a analiza czêstoci wystêpowania objawów
wyprysku kontaktowego u krakowskich dzieci i m³odzie¿y szkolnej w wieku 7 i 16 lat na podstawie ankiety opartej na ISAAC
E. Czarnobilska i wsp.

Tabela IV
Kwestionariusz wg ISAAC dla dzieci (1) i m³odzie¿y (2) z wypryskiem.
Questionnaire according to ISAAC for children (1) and adolescents (2) with eczema.

Tabela V
Kwestionariusz dla dzieci (1) i m³odzie¿y (2) dotycz¹cy objawów wyprysku kontaktowego.
Questionnaire for children (1) and adolescents (2) concerning symptoms of contact eczema.

uzupe³nionej o kwestionariusz dotycz¹cy wystêpowania objawów
sugeruj¹cych wyprysk kontaktowy
Materia³ i metody
Badanie przeprowadzono na zlecenie Urzêdu Miasta Krakowa w ramach Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia:
Zdrowy Kraków 2007-2009: Program profilaktyki astmy i chorób
alergicznych m³odzie¿y szkolnej. Badaniem objêto 28339 uczniów
ze wszystkich krakowskich szkó³; w dwóch przedzia³ach wiekowych: 7 lat 11530 osób (5527 dziewcz¹t i 6003 ch³opców) i 16 lat
16809 osób (7897 dziewcz¹t i 8912 ch³opców). Podstawowe narzêdzie badawcze  ankietê opart¹ na ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) [15,16], uzupe³niono o
ankietê przesiewow¹ i kwestionariusz dotycz¹cy wystêpowania
objawów sugeruj¹cych wyprysk kontaktowy [17] (tabele I, II, III,
IV, V). Ankieta przesiewowa mia³a na celu u³atwienie wype³nienia
rozbudowanej ankiety g³ównej  respondenci, którzy odpowiedzieli
NIE na wszystkie pytania zawarte w ankiecie przesiewowej nie
wype³niali kolejnych czêci ankiety (tabela I). Uczniowie, którzy
odpowiedzieli TAK na co najmniej jedno pytanie w ankiecie przeAlergologia  Immunologia 2010 tom 7 numer 1-2

siewowej wype³niali ankietê opart¹ na ISAAC skierowan¹ do
uczniów ze wiszcz¹cym oddechem, katarem lub wypryskiem oraz
ankietê opracowan¹ przez doc. Rados³awa piewaka dotycz¹c¹
wyprysku kontaktowego.
Program realizowano w dwóch etapach: w pierwszym na podstawie analizy wype³nionych przez uczniów lub ich rodziców ankiet wy³oniono respondentów z podejrzeniem choroby alergicznej. W drugim etapie specjalista alergolog bada³ uczniów zg³aszaj¹cych objawy i kwalifikowa³ do dalszych badañ. U wszystkich
zakwalifikowanych wykonano testy skórne punktowe z zestawem
11 alergenów: roztocze kurzu domowego, roztocze m¹czne, py³ek traw/¿yta, py³ek drzew I (leszczyna, olsza), py³ek brzozy, py³ek chwastów (bylica, babka, pokrzywa, mniszek lekarski), zarodniki grzybów pleniowych (Alternaria), alergeny psa, kota, bia³ko jaja kurzego, bia³ko mleka. W niektórych przypadkach testy
poszerzono o dodatkowe alergeny wziewne (chomik, winka
morska itp.) lub pokarmowe (cytrusy, orzechy laskowe itp.) sugerowane na podstawie wywiadu. Testy skórne p³atkowe wykonano u uczniów z dodatnim wywiadem w kierunku wyprysku kontaktowego. Wród respondentów z objawami sugeruj¹cymi
astmê oskrzelow¹, takimi, jak: napady dusznoci, kaszlu, wisz27

Tabela VI
Wyprysk u dzieci i m³odzie¿y szkolnej szacowany na podstawie
pozytywnych odpowiedzi w czêci II C i II D ankiety.
Eczema in schoolchildren and adolescents: Estimates based
upon affirmative answers to part II C and II D of questionnaire.

Tabela VII
Czêstoæ wystêpowania wyprysku u dzieci i m³odzie¿y szkolnej
szacowanego na podstawie ankiety.
The frequency of eczema in schoolchildren and adolescents
estimated by means of the questionnaire.

Tabela VIII
Odsetek wyprysku kontaktowego w grupie uczniów z wypryskiem
zgiêciowym.
Percentage of contact eczema in a group of pupils with flexural
eczema.

cz¹cego oddechu, wykonano badanie spirometryczne. U uczniów,
u których stwierdzono niezgodnoæ wywiadu z wynikami testów
skórnych punktowych dla potwierdzenia lub wykluczenia t³a atopowego dolegliwoci, oznaczono w surowicy krwi poziom tIgE i/lub
sIgE dla alergenów podejrzanych o wywo³anie objawów chorobowych. Ca³ociowe wyniki tych badañ s¹ w trakcie opracowywania z
zastosowaniem nowatorskich metod dr¹¿enia danych [18].
Analiza statystyczna
Obliczono odsetki dzieci z objawami sugeruj¹cymi poszczególne epidemiologiczne formy wyprysku: wyprysk wg ISAAC, w
tym wyprysk okolic zgiêciowych (uznawany za synonim wyprysku atopowego), a tak¿e wyprysk kontaktowy (ankieta uzupe³niaj¹ca). Porównano czêstoci wystêpowania i wspó³wystêpowania
poszczególnych form wyprysku w zale¿noci od wieku. W analizie zastosowano test chi2. Za istotne statystycznie przyjêto p<0,05.
Wyniki badañ i dyskusja
Uczniów z objawami przewlek³ego i nawrotowego wyprysku
kwalifikowano na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w
czêci II C ankiety dotycz¹ce wyprysku wg ISAAC i II D dotycz¹ce wyprysku kontaktowego (tabele IV, V). Na podstawie analizy
pozytywnych odpowiedzi na pytania zawarte w czêci II C ankiety
dotycz¹ce wyprysku wg ISAAC i II D dotycz¹ce wyprysku kontaktowego okrelono w grupie ankietowanych uczniów wystêpowanie wyprysku ogó³em, wyprysku wg ISAAC, wyprysku zgiêciowego wg ISAAC [19], oraz wyprysku kontaktowego (tabela VI).
Wyprysk ogó³em stwierdzony na podstawie obu czêci ankiet, wystêpowa³ u 28,9% 7-latków i u 16,9 % 16-latków (p<0,001).
Wyprysk wykryty wy³¹cznie za pomoc¹ ankiety ISAAC wystêpowa³ u 23,9 % 7-latków i u 12,3% 16-latków (p<0,001) (tabela VII).
Dziêki rozszerzeniu ankiety ISAAC o kwestionariusz dotycz¹cy
wystêpowania objawów sugeruj¹cych wyprysk kontaktowy wykrywalnoæ wyprysku u dzieci i m³odzie¿y szkolnej wzros³a o 5%
u 7-latków i o 4,6% u 16-latków w porównaniu do wyprysku szacowanego w/g ISAAC. Wyprysk zgiêciowy wg ISAAC zg³asza³o
6,4% 7-latków i 3,1% 16-latków (p<0,001). Natomiast objawy,
które mog¹ sugerowaæ wyprysk kontaktowy zg³asza³o 5,0% 7latków i 4,6% 16-latków i nie by³o znamiennych ró¿nic pomiêdzy
grupami (tabela VII).
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Tabela IX
Odsetek wyprysku zgiêciowego w grupie uczniów z wypryskiem
kontaktowym.
Percentage of flexural eczema in a group of pupils with contact
eczema.

Poniewa¿ wyprysk zgiêciowy jest zwykle uznawany za synonim wyprysku atopowego niezmiernie istotne wydaje siê pytanie
jaki odsetek ankietowanych uczniów z wypryskiem kontaktowym
ma wyprysk zgiêciowy i odwrotnie jaki odsetek uczniów z wypryskiem zgiêciowym ma wyprysk kontaktowy? W grupie respondentów spe³niaj¹cych kryteria wyprysku zgiêciowego wg ISAAC,
31,3% 7-latków i 42,8% 16-latków zg³asza³o objawy wyprysku
kontaktowego (tabela VIII). Natomiast grupie uczniów z wypryskiem kontaktowym 40,3% 7-latków i 29,2% 16-latków spe³nia³o
równoczenie kryterium wyprysku zgiêciowego wg ISAAC (tabela IX). W badaniach kwestionariuszowych uczniów szkó³ duñskich,
21,3% uczestników zg³asza³o objawy interpretowane przez autorów jako wyprysk atopowy [20], natomiast czêstoæ alergicznego
wyprysku kontaktowego na podstawie badania lekarskiego i testów p³atkowych okrelono w tej grupie na 7,2% [21].
W niniejszych badaniach zwraca uwagê wysoki odsetek
uczniów spe³niaj¹cych równoczenie kryteria wyprysku zgiêciowego i kontaktowego, co wskazuje na niedoskona³oæ badañ opartych na ankiecie ISAAC. Kryteria, które w powszechnym odczuciu uwa¿ane s¹ za epidemiologiczny ekwiwalent wyprysku atopowego, budz¹ znaczne w¹tpliwoci. Na przyk³ad w pracy Flohra
i wsp. do grupy osób z wypryskiem zgiêciowym zaliczano osoby, które odpowiedzia³y twierdz¹co na 2 ostatnie z nastêpuj¹cych
pytañ [19]:
1. Czy kiedykolwiek w przesz³oci mia³e swêdz¹c¹ wysypkê
która trwa³a przez co najmniej 6 miesiêcy?
Tak [ ]
Nie [ ]
JELI ODPOWIEDZIA£E/A NIE
PRZEJD DO PYTANIA 6

E. Czarnobilska i wsp.

2. Czy mia³e swêdz¹c¹ wysypkê kiedykolwiek w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy ?
Tak [ ]
Nie [ ]
JELI ODPOWIEDZIA£E/A NIE
PRZEJD DO PYTANIA 6
3. Czy swêdz¹ca wysypka kiedykolwiek wystêpowa³a w nastêpuj¹cych miejscach:
w zgiêciach ³okciowych, pod kolanami, w okolicach kostek,
na poladkach, wokó³ szyi, uszu lub oczu?
Tak [ ]
Nie [ ]
Autorom wydaje siê zupe³nie umykaæ fakt, ¿e swêdz¹ca wysypka mo¿e byæ objawem zarówno wyprysku atopowego jak i alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, wyprysku z podra¿nienia i wielu innych zapalnych chorób dermatologicznych (pokrzywka, opryszczkowate zapalenie skóry, wierzb itd.). Uzmys³awia
to, ¿e wyprysk zgiêciowy wykrywany za pomoc¹ kryteriów ISAAC
nie powinien byæ uto¿samiany z wypryskiem atopowym. W grupie osób zg³aszaj¹cych wyprysk zgiêciowy mieszcz¹ siê bowiem
dzieci i m³odzie¿ szkolna z wypryskiem kontaktowym izolowanym
lub wspó³istniej¹cym z atopowym zapaleniem skóry. Uszkodzenie bariery ochronnej w przebiegu AZS sprzyja rozwojowi wyprysku z podra¿nienia, a w nastêpnej kolejnoci alergii kontaktowej i
ACD. Wydaje siê zatem, ¿e w badaniach ankietowych populacji
dzieci i m³odzie¿y niezbêdna jest modyfikacja kwestionariusza
ISAAC z uwzglêdnieniem wystêpowania objawów sugeruj¹cych
wyprysk kontaktowy. Wyniki z fazy drugiej badania ISAAC, w
którym oceniano w jakim stopniu wyniki kwestionariusza pokrywaj¹ siê z wynikami badania fizykalnego pokazuj¹, ¿e wyniki kwestionariusza ISAAC s¹ wystarczaj¹co precyzyjne do porównañ
miêdzy populacjami, jednak na poziomie indywidualnym kwestionariusze powinny zostaæ zmodyfikowane, a do badania skóry
powinien byæ u¿yty standaryzowany protokó³ [19].
Wnioski
 Objawy sugeruj¹ce wyprysk kontaktowy wystêpuj¹ u ok.
5% ogólnej populacji dzieci i m³odzie¿y szkolnej.
 Poszerzenie ankiety ISAAC o kwestionariusz dotycz¹cy wystêpowania objawów sugeruj¹cych wyprysk kontaktowy zwiêksza
wykrywalnoæ wyprysku u dzieci i m³odzie¿y szkolnej o ok 5%.
 Prawie po³owa m³odzie¿y i jedna trzecia dzieci spe³niaj¹cych kryteria wyprysku zgiêciowego wg ISAAC wykazuje objawy
wskazuj¹ce na obecnoæ wyprysku kontaktowego.
 Wyprysk okolic zgiêciowych nie powinien byæ uto¿samiany z wypryskiem atopowym, poniewa¿ w takiej lokalizacji mo¿e
równie¿ wystêpowaæ wyprysk kontaktowy.
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Background: Patch testing is an essential procedure in the investigation of eczema in children.
Objectives: To analyse the frequency of contact hypersensitivity and allergic contact dermatitis

among Polish children with eczema.
Patients/methods: During an allergy screening programme involving 9320 children aged 7 and

16 years, 12.6% reported symptoms of chronic/recurrent eczema. From this group, a representative
sample of 229 eczema children underwent patch testing: 96 children aged 7 years and 133 teenagers
aged 16 years. Patch testing was with 10 allergens: methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone (MCI/MI), nickel sulfate, mercury ammonium chloride, thimerosal, cobalt chloride, potassium
dichromate, lanolin, fragrance mix I, Myroxylon pereirae (balsam of Peru), and colophonium.
Results: 49.4% tested children were found patch test (PT) positive. 43.8% of 7 year olds with eczema

were PT positive, with sensitization to nickel sulfate (30.2%), thimerosal (10.4%), cobalt chloride
(8.3%), fragrance mix I (7.3%), MCI/MI (6.3%), potassium dichromate (6.3%), M. pereirae (3.1%),
mercury ammonium chloride (2.3%), and colophonium (1.0%). 52.6% teenagers were PT positive,
with sensitization to nickel sulfate (23.3%), thimerosal (27.8%), cobalt chloride (10.5%), potassium
dichromate (6.0%), mercury ammonium chloride (2.3%), M. pereirae (1.5%), and MCI/MI (0.8%).
The final diagnosis of allergic contact dermatitis was confirmed in 36% of 7 year olds and 26% of
16 year olds.
Conclusions: Every second child with eczema is PT positive, whereas every third child is finally

diagnosed with allergic contact dermatitis.
Key words: allergic contact dermatitis; children; contact allergy; contact hypersensitivity; eczema;
epidemiology; patch testing. # 2009 John Wiley & Sons A/S.
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Most epidemiological studies of allergy in children
are focused on atopic allergy, and in some of
these, any form of dermatitis is regarded a priori
as atopic eczema with apparent neglect of other
possible diagnoses (1–5). Other studies, however,
indicate that contact hypersensitivity and allergic
contact dermatitis are frequent among children
(6–9). Special patch test (PT) series for children
have been devised (10), while other authors suggest testing children with the same test series as
adults (8).
There is only limited information on the frequency of contact hypersensitivity and allergic

contact dermatitis in the general population of
children and teenagers in Poland. In 1999, Slaweta
and Kiec-Swierczynska (11) found positive PT
reactions in 21.6% of primary school pupils aged
13–15 years (31.3% girls and 12.2% boys). In
2001–2002, Spiewak examined a random sample
of vocational students of 18–19 years of age and
found 28.1% of them PT positive (12). The point
prevalence of allergic contact dermatitis in this
group was 1.6%, whereas lifetime prevalence
was 10.9% (13). From a practitioner’s point of
view, perhaps, more interesting would be to know
how frequent is contact hypersensitivity and
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allergic contact dermatitis among children and
teenagers with eczema. Unfortunately, no such
data were available for Poland until recently.
The aim of this study was therefore to analyse
the rates of contact hypersensitivity and allergic
contact dermatitis among Polish school children
with symptoms of eczema.
Patients and Methods

As a part of an allergy screening programme commissioned by the Municipal Council of Krakow,
a questionnaire survey of the presence of allergic
symptoms was conducted in all the city’s public
schools in 2007 involving 3846 children of 7 years
and 5474 teenagers (16 years old), altogether 9320
school children. The Polish version of the International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) questionnaire was used (2, 14),
supplemented with questions concerning the risk
factors and appearance of symptoms suggestive
of contact allergy (Table 1). The questionnaire
for 7 year olds was answered by their parents,
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whereas the 16 year olds filled in the questionnaire
by themselves. Of 1175 children reporting symptoms of eczema, a group of 229 children representative for each age group and sex were invited for
patch testing. The test series consisted of 10 contact sensitizers, regarded most common in children according to the analysis of 23 European
epidemiological studies from the years 1980–
2001 (15). The series thus included nickel sulfate
5% petrolatum (pet.), mercury ammonium
chloride 1% pet., thimerosal 1% pet., cobalt chloride 0.5% pet., potassium dichromate 0.25% pet.,
methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone
(MCI/MI) 0.01% aqueous (aq.), lanolin (wool
alcohols) 30% pet., fragrance mix I 8% pet. (contents: cinnamyl alcohol, cinnamal, eugenol,
isoeugenol, hydroxycitronellal, Evernia prunastri
absolute, geraniol, and alpha amyl cinnamal),
Myroxylon pereirae (balsam of Peru) 25% pet.,
and colophonium 20% pet. (Chemotechnique
Diagnostics, Vellinge, Sweden). These substances
were applied in Chemotechnique’s IQ Ultra
Chambers for 2 days. Readings of the test results

Table 1. Additional questions towards contact allergy and symptoms of allergic contact dermatitis [adapted from Spiewak (13)] with
a summary of answers regarding the patch-tested eczema childrena
Question

Answers

7 years old

16 years old

P value

1. Have you ever worn costume jewellery
(earrings, ear clips, chains, bracelets made
of metals other than gold, silver, platinum)?
2. How frequently do you wear costume jewellery?

Yes
Since.

10.5% (4.0–16.9%)
5 (3–6) y.o.

50.0% (40.7–59.3%)
10 (1–16) y.o.

<0.001

(Almost) everyday
From time to time
(Almost) never
Yes
When.
Yes

1.4%
11.1%
87.5%
26.7%
3
0%

21.3%
33.0%
45.7%
53.1%
7
0%

<0.001
<0.01
<0.001
<0.001

Yes

12.6% (21.4–30.2%)

14.4% (7.9–20.9%)

NS

Yes
Since.
(Almost) everyday
From time to time
(Almost) never
Yes
Since.
Yes
Cosmetics
Drugs
Metal
Rubber
Other
Yes
Yes

3.5%
7
28.2%
19.2%
52.6%
0%
—
27.9%
12.8%
8.1%
3.5%
0%
10.5%
17.4%
46.5%

46.0%
10
63.2%
25.5%
11.3%
29.2%
14
38.9%
9.7%
5.3%
15.9%
0%
14.2%
9.7%
45.1%

<0.001

Yes

68.6% (58.8–78.4%)

3. Have you ever pierced your earlobes or any
other part of your body?
4. Do you have a permanent tattoo (i.e. made
with a needle)?
5. Have you ever had a temporary tattoo (i.e.
painted on the skin)?
6. Have you ever worn orthodontic appliances?
7. How frequently are you using cosmetics
(skincare creams, perfumes, make-up)?
8. Have you ever used a hair dye?
9. Have you ever noticed that contact with
particular substances or objects causes
eczema (itchy rash) of your skin? If yes,
please specify
10. Do you have such an itchy rash now?
11. Have you had such an itchy rash within the
last 12 months?
12. Have you had such an itchy rash earlier than
1 year ago?

(0.0–4.1%)
(3.8–18.4%)
(79.9–95.1%)
(17.4–36.1%)
(0.5–7) y.o.

(0–7.4%)
(6–7) y.o.
(18.2–38.2%)
(10.5–28.0%)
(41.5–63.6%)
(18.4–37.4%)
(5.7–19.8%)
(2.4–13.9%)
(0.0–7.4%)
(4.0–16.9%)
(9.4–25.5%)
(36.0–57.0%)

(13.0–29.5%)
(23.5–42.5%)
(35.7–55.8%)
(43.0–62.4%)
(1–16) y.o.

—

(36.8–55.2%)
(5–16) y.o.
(54.0–72.4%)
(17.2–33.8%)
(5.3–17.3%)
(20.8–37.6%)
(9–16) y.o.
(29.9–47.9%)
(4.3–15.2%)
(1.2–9.4%)
(9.2–22.7%)

<0.001
NS
<0.001
<0.001

(7.7–20.6%)
(4.3–15.2%)
(36.0–54.3%)

NS
NS
NS
<0.01
—
NS
NS
NS

54.0% (44.8–63.2%)

<0.05

NS, not significant; y.o., years old.
This is the wording of the questionnaire version for the 16 y.o. In the version for the 7 y.o. (to be filled by parents), the words ‘your
child’ and ‘your child’s’ were used instead of ‘you’ and ‘your’, respectively. P value was calculated using chi-squared test. For
percentages, 95% confidence intervals are given in brackets; for age (y.o.), medians are given with ranges in brackets.
a
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were carried out on D2 and D3, according
to International Contact Dermatitis Research
Group guidelines (16).
Statistical analysis
The frequency rates with 95% confidence interval
(95% CI) were calculated for children reporting
any symptoms of eczema and separately for a positive answer to the question suggestive of allergic
contact dermatitis (no. 9 in Table 1) and of atopic
eczema (positive answer to the ISAAC question
‘Has your/your child’s eczema affected at any time
any of the following places: folds of the elbows,
behind the knees, fronts of the ankles, under the
buttocks, or around the neck, ears, or eyes?’). For
patch-tested children, positivity rates of PTs
(overall and for each allergen) and of the final
diagnosis of allergic contact dermatitis were calculated. Comparisons were made between age
groups (7 year old versus 16 year old) and sex
(males versus females) using the chi-squared test
with Yates’ correction. P < 0.05 was considered
statistically significant.
Results

Symptoms of an allergic disease (either skin or
respiratory) were reported by 42.3% (95% CI:
39.9–44.7) of the 7 year olds and by 31.2%
(95% CI: 29.0–33.4) of the 16 year olds. Among
3846 children aged 7 years, 719 (18.7%; 95% CI:
17.5–19.9) reported presence of any eczema symptoms, including 276 (7.2%; 95% CI: 6.4–8.0) with

a positive answer to the question suggestive of
allergic contact dermatitis and 360 (9.4%; 95%
CI: 8.4–10.3) with a positive answer to the question suggestive of atopic eczema. Among 5474
teenagers, 456 (8.3%; 95% CI: 7.6–9.1) reported
the past or current presence of any eczema symptoms, including 333 (6.1%; 95% CI: 5.5–6.7) with
a positive answer to the allergic contact dermatitis
question and 184 (3.4%; 95% CI: 2.9–3.8) with
a positive answer to the atopic eczema question.
The results of PTs in 229 children with eczema
are shown in Table 2. When comparing age
groups (both sexes combined), there were significant differences in the frequency of positive PT
to thimerosal (P ¼ 0.002), fragrance mix I (P ¼
0.006), and MCI/MI (P ¼ 0.046). The frequency
of allergy to nickel sulfate did not differ significantly between 7-year-old and 16-year-old schoolgirls. There was, however, significant difference
in this respect in boys, with a higher frequency
of nickel contact allergy among 7-year-old boys
(33.3% versus 6.7%; P ¼ 0.004). The analysis of
the possible association between wearing earrings
and the occurrence of contact hypersensitivity to
nickel is presented in Table 3. The frequency of
contact hypersensitivity to nickel among 16-yearold girls wearing earrings was almost four times
higher compared with their peers who never wore
earrings (difference at the border of statistical significance, P ¼ 0.08). This analysis was not possible for boys as only one of them was pierced. In
the patch-tested group of children with eczema
symptoms, allergic contact dermatitis was finally

Table 2. Frequency of positive patch test reactions in children (7 y.o.) and adolescents (16 y.o.) with history of eczemaa
Age

7 y.o.

Sex

$ (n ¼ 54)

16 y.o.
# (n ¼ 42)

Total (n ¼ 96)

$ (n ¼ 88)

# (n ¼ 45)

At least one test
31.5 (19.1–43.9) 59.5 (44.7–74.4) 43.8 (33.8–53.7) 58.0 (47.6–68.2) 42.2 (27.8–56.7)
positive (%)
Nickel sulfate 5%
27.8 (15.8–39.7) 33.3 (19.1–47.6) 30.2 (21.0–39.4) 31.8 (22.1–41.5) 6.7 (0–13.9)
pet. (%)
Thimerosal 1%
11.1 (2.7–19.5)
9.5 (0.6–18.4) 10.4 (4.3–16.5) 27.3 (17.8–36.6) 28.9 (15.6–42.1)
pet. (%)
Cobalt chloride
9.3 (1.5–17.0)
7.1 (0–14.9)
8.3 (2.8–13.9) 13.6 (6.5–20.8)
4.4 (1.6–10.5)
0.5% pet. (%)
Fragrance mix
7.4 (0.4–14.4)
7.1 (0–14.9)
7.3 (2.1–12.5)
0
0
8% pet. (%)
Potassium dichromate
7.4 (0.4–14.4)
4.8 (0–11.2)
6.3 (1.4–11.1)
8.0 (2.3–13.6)
2.2 (0–6.5)
0.25% pet. (%)
MCI/MI 0.01% aq. (%) 5.6 (0–11.7)
7.1 (0–14.9)
6.3 (1.4–11.1)
1.1 (0–3.4)
0
Myroxylon pereirae
1.9 (0–5.4)
4.8 (0–11.2)
3.1 (0–6.6)
1.1 (0–3.4)
2.2 (0–6.5)
25% pet. (%)
Mercury ammonium
1.9 (0–5.4)
2.4 (0–7.0)
2.1 (0–4.9)
2.3 (0–5.4)
2.2 (0–6.5)
chloride 1% pet. (%)
Colophonium 20%
0
2.4 (0–7.0)
1.0 (0–3.1)
0
0
pet. (%)
Lanolin 30% pet. (%)
0
0
0
0
0
aq. aqueous; MCI/MI, methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone; pet. petrolatum; y.o., years old.
a
95% confidence intervals are given in brackets.

Total (n ¼ 133)
52.6 (44.1–61.1)
23.3 (16.1–0.5)
27.8 (20.2–35.4)
10.5 (5.3–15.7)
0
6.0 (2–10.1)
0.8 (0–2.2)
1.5 (0–3.6)
2.3 (0–4.8)
0
0
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Table 3. The frequency of positive patch tests to nickel among girls wearing earrings compared with those who had never
worn earrings
Group tested

Percentage of Ni(þ) among
girls with earrings

Percentage of Ni(þ) among
girls without earrings

Girls (7 years old)
Girls (16 years old)
Chi-squared test

23.8 (5/21)
23.2 (13/56)
P ¼ 0.96

18.2 (6/33)
6.3 (2/32)
P ¼ 0.27

diagnosed in 35 children who were 7 years old
(36.5%; 95% CI: 26.8–46.1) and in 35 teenagers
(26.3%; 95% CI: 18.8–33.8).
Discussion

Contact allergy can already develop in the first
months of life (17). There are convincing data suggesting that contact hypersensitivity may be more
frequent in younger than in older children or adults
(8, 10, 18). According to the analysis of 23 European studies, the frequency of contact hypersensitivity in the general children’s population can be
estimated at 13.3–24.5%, with 56.5–94.4% of positive PTs considered clinically relevant (16). However, not every child with contact allergy will
develop allergic contact dermatitis. Mortz et al.
diagnosed allergic contact dermatitis in 7.2% of
Danish schoolchildren aged 12–16 years (19).
In our study, 7.2% of 7 year olds and 6.1% of
16 year olds reported the presence of eczema
symptoms suggestive of contact dermatitis
(eczema caused by skin contact with particular
substances or objects). The higher rate in younger
children could reflect a real increase of eczema
frequency in the younger generation; however, it
also might be biased by the method of collecting
data. The questionnaires for 7 year olds were
filled in by their parents, who might be better
informed and keep more recent memory of their
children’s eczema compared with teenagers who
were answering the questionnaire on their own.
Among children with eczema who underwent subsequent patch testing, the diagnosis of allergic
contact dermatitis was finally confirmed in
36.5% of 7 year olds and in 26.3% of 16 year olds
Assuming that the above figures are representative for respective age groups, the lifetime prevalence of allergic contact dermatitis in the general
population of school children in Krakow would
amount to 6.8% among the 7 year olds (36.5% of
18.7% children with eczema were finally diagnosed with allergic contact dermatitis) and 2.2%
among the 16 year olds (26.3% of 8.3%). The
latter figure seems relatively low, and a possible
source of bias (under-reporting) has already been
mentioned (self-administration of the questionnaire by the 16 year olds).

Chi-squared test
P ¼ 0.62
P ¼ 0.08

According to a recent estimation, nickel allergy
may affect as many as 65 million citizens of the EU,
including 54 million women and 11 million men
(20). The higher frequency among women may be
explained with early piercing and wearing of earrings by girls (21–24). In our study, the frequency
of contact allergy to nickel among 16-year-old girls
wearing earrings was nearly four times higher than
that among girls of the same age who have never
had these. A surprising finding of our study was the
significantly higher positivity to nickel among boys
aged 7 years (none was pierced) compared with
16 year olds (Fig. 1). Interestingly, similar results
were presented recently by Vigan (25), who placed
this on account of a higher frequency of irritant
reactions among younger boys. However, in the
study of Norwegian children aged 7–12 years, none
of the positive PT reactions to nickel sulfate 5%
pet. seen in 44 girls and 19 boys appeared irritant
(26). In our study, only in 1 of 14 positive PT
reactions to nickel seen in 7-year-old boys, the morphology and dynamics might possibly be consistent
with an irritant reaction. Moreover, it seems difficult to explain why boys should be more susceptible to irritants than girls in prepubertal age when
most physiologic differences between sexes are not
yet manifested. This interesting phenomenon
would certainly deserve further research.
The frequency of contact allergy to thimerosal
was in our study significantly higher among the
16 year olds than in the younger group. Thimerosal is one of the most frequently used vaccine
preservatives, and there are suggestions that preventive vaccinations may lead to thimerosal
hypersensitivity (21, 27, 28). This seems in line
with our observations as the 16 year olds have
received six thimerosal-preserved vaccines during
their life course, with the last immunization taking
place 2–3 years before the PTs. The 7 year olds
received only four thimerosal-preserved vaccines,
with the last one applied 5 years before the tests.
Later immunization at the age of 6 years was performed in this group with new thimerosal-free,
diptheria-tetanus-acellular pertussis (DTPa) vaccines InfanrixÔ (GlaxoSmithKline Biologicals,
Rixensart, Belgium), TripacelÔ or PetaximÔ
(both from Sanofi Pasteur S.A., Lyon, France).
Most authors consider contact hypersensitivity
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Table 4. The most frequent contact sensitizers among children
with eczema – comparison of own results with the analysis of
23 epidemiological studies from 1980 to 2001 (15) and German
results from 1995 to 2002 (27)

Allergen
Nickel sulfate
Thimerosal
Cobalt chloride
Potassium
dichromate
Fragrance mix I
MCI/MI
Myroxylon pereirae
Mercury ammonium
chloride
Colophonium
Lanolin

Present 2007 data
(7- and 16-year- 23 studies
old groups
(1980–2001)
combined) (%)
(%)

German
study
(1995–2002)
(%)a

26.2
20.5
9.6
6.1

19.2
14.0
13.5
12.4

16.0
14.8
5.0
2.1

3.1
3.1
2.2
2.2

11.8
21.0
10.8
14.6

6.0
1.5
2.6
5.6

0.4
0.0

9.7
12.1

Not given
1.9

MCI/MI, methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone.
a
Cumulative data from German study (children þ adolescents)
calculated as weighted mean percentages.

Fig. 1. The frequency of contact hypersensitivity among
boys and girls with history of eczema. MCI/MI, methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone; y.o., years old.

to thimerosal as not clinically relevant, and
positive PT to this substance is not regarded as
contraindication for the administration of vaccines
containing this preservative (29, 30). Reflecting the
minimal clinical relevance of contact hypersensitivity to thimerosal, this substance is not included
in the current European baseline series (16, 31).
Another preservative, MCI/MI, was in the past
decades of the 20th century the most frequent sensitizer of children with eczema, with a PT positivity rate amounting to 21% (Table 4). Because of

the decrease in use of this preservative and dropping sensitivity rates, it was not included in more
recent studies (22, 27, 32). We have found positive
PT reactions to MCI/MI in 6.3% of 7 year olds
and 0.8% of 16 year olds with eczema (Fig. 1). As
this preservative was prohibited from use in consumer products in Poland preceding the country’s
accession into the EU (33), we could not identify
any exposure that might explain the higher frequency in the younger group. A possible hint with
respect to this can be found in the study of Norwegian children aged 7–12 years by Dotterud and
Falk (26), who classified 18 of 22 positive PT reactions to MCI/MI 0.01% as irritant. This might
suggest that the concentration of 0.01% might
be too high for children, leading to a considerable
proportion of false-positive results.
A somewhat surprising result of our study is the
higher frequency of fragrance allergy among the
7 year olds compared with no positive reactions
among the 16 year olds. A possible explanation
to this observation might be increasing exposure
of young children to perfumed products (toys,
books, cosmetics, etc.). Although irritant reactions are possible (34, 35), our data suggest the
need for patch testing children with fragrances.

Conclusions

Contact allergy is found in every second child with
symptoms of chronic or recurrent eczema. In
every third child with eczema, the final diagnosis
is allergic contact dermatitis. Patch testing is a necessary element of eczema diagnosis in children.
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Detection of contact allergy: Using more
extensive test series increases the diagnostic
efficacy of patch tests
Wykrywanie alergii kontaktowej: Rozbudowane
serie testowe zwiêkszaj¹ efektywnoæ diagnostyczn¹
testów p³atkowych
Background: Contact allergy is the
most frequent type of allergy, affecting 26-40% of all adults and 21-36%
children. The gold standard in the diagnosis of contact allergy is patch test.
Objective: To study the influence of the
range and composition of patch test
series on the efficacy of the diagnostic procedure. Material and methods:
Retrospective analysis of the frequency of positive reactions among
patients diagnosed with patch tests at
our Department during 2 periods: From
December 2003 to March 2005, patients were tested with a series of 9
substances plus white petrolatum as
the negative control. From April 2005
to July 2008, the series was expanded
to 21 substances, while petrolatum
was removed. Results: In the analyzed
period, 1379 patients were tested with
9 substances plus petrolatum (group
referred to as "G9") and 682 patients
with 21 substances ("G21"). In G9, at
least one positive reaction was observed in 343 (24.9%, 95%CI: 22.627.2%) patients, as compared to 376
(55.1%; 95%CI: 51.4-58.7%) in G21
(p<0.0001). The increase in the number
of tested substances from 9 to 21 led
to significant increase in the mean
number of positive reactions per one
patient (0.34 in G9 versus 0.90 in G21;
p<0.0001). We have not observed any
positive reaction to white petrolatum.
Conclusions: Patch testing with more
extensive test series increases the
chance for the detection of patient's
sensitizations. As we have not observed any positive reaction to white
petrolatum, using the vehicle as negative control does not seem to offer any
advantage.

Wstêp: Alergia kontaktowa jest najczêstszym typem alergii, który dotyczy
26-40% doros³ych i 21-36% dzieci. Test
p³atkowy (patch test) jest z³otym standardem w wykrywaniu alergii kontaktowej. Celem pracy by³a analiza wielkoci i sk³adu serii testowej na efektywnoæ diagnostyczn¹ testów p³atkowych. Materia³ i metody: Retrospektywna analiza czêstoci dodatnich
wyników testów p³atkowych wród
pacjentów diagnozowanych w Zak³adzie Alergologii w Krakowie w 2 okresach: od grudnia 2003 do marca 2005,
u pacjentów wykonywano testy p³atkowe z seri¹ 9 substancji oraz wazelin¹
bia³¹ jako substancj¹ kontroln¹. Od
kwietnia 2005 do lipca 2008, seriê diagnostyczn¹ rozszerzono do 21 substancji, jednoczenie rezygnuj¹c z
wazeliny jako kontroli. Wyniki: W okresie analizy, u 1379 pacjentów wykonano testy z 9 haptenami oraz wazelin¹
(grupa okrelana jako "G9"), a u 682
pacjentów - z 21 substancjami ("G21").
W grupie G9, co najmniej jeden wynik
dodatni obserwowano u 343 (24,9%;
95%CI: 22,6-27,2%) badanych, w porównaniu do 376 (55,1%; 95%CI: 51,458,9%) w grupie G21 (p<0,001). Zwiêkszenie liczby testowanych substancji
z 9 do 21 zaowocowa³o znamiennym
statystycznie wzrostem redniej liczby dodatnich odczynów na jednego
badanego (0,34 w G9 oraz 0,90 w G21;
p<0,001). Nie stwierdzono dodatnich
odczynów na wazelinê bia³¹. Wniosek:
Im wiêksza liczba substancji w serii testowej, tym wiêksza szansa na wykrycie uczuleñ u konkretnego chorego.
Poniewa¿ nie obserwowalimy dodatnich reakcji na wazelinê bia³¹, wnioskujemy ¿e stosowanie wazeliny jako kontroli ujemnej nie jest konieczne.

Background
Contact allergy (CA) is among the most
frequent types of allergy, affecting 26-40%
adults and 21-36% children [10,22,23,24].
The most frequent clinical manifestation of
contact allergy is allergic contact dermatitis

(ACD), with the prevalence estimated at 1017% [18,25] . In our recent study, we have
demonstrated that every second child with
chronic/recurrent eczema is patch test positive, whereas every third is finally diagnosed with ACD [8]. Patch test (PT) is gene103

rally accepted as the method of choice and
the "gold standard" in the detection of contact allergy, and in the diagnosis of allergic
contact dermatitis [1,13,19]. It helps in identifying and avoiding offending haptens, thus
helping in limiting symptoms of the disease
[20]. In patients with suspected ACD, PT
significantly shortens the time lapse to final
diagnosis and increases the chance for full
recovery, thus reducing the disease's duration and treatment cost, and positively influencing patients' quality of life [21].
While carrying out PT, the sensitizers
(haptens) should be chosen for testing according to clinical history [14]. As not in every case the patient's history is clear enough
for the identification of offending sensitizers,
"baseline" or "standard" series of haptens
are applied in most patients along with suspect substances indicated by clinical picture and history [26]. It may be assumed

that composition of patch test series may
determine their diagnostic efficacy. In order
to verify this, in the present study we have
compared the diagnostic efficacy of two routine patch test series of various compositions used in one allergy department.
Methods

We carried out a retrospective analysis of patch te st
results among all patients diagnosed with PT at the Department of Allergology of the University Hospital in Krakow (Poland) from December 2003 to July 2008. Durin g
that period, 2 different series were used as the ba seline
for patch testing - one consisting of 9 test substances
plus white petrolatum (used as negative control), a nd a
second one of 21 test substances (Table 1). Patch s ubstances from Trolab Hermal (Reinbek, Germany) were
applied on patient's dorsum in IQ Chambers (Chemote chnique Diagnostics, Vellinge, Sweden) for 48 h. The readings of test results were carried out after 48 h (Day 3)
and 72 h (Day 4) and recorded according to the guid elines of the International Contact Dermatitis Resea rch
Group (ICDRG) [26].

Table I
Analysis of patch test reactions in compared groups a.
Analiza wyników testów p³atkowych w badanych grupac h.
G9 (2003-2005)
Num ber of patients tested

Num ber of patients w ith positiv e
reactions

M ean num ber of positiv e test reactions
per one patient
At least one positiv e

Nickel sulfate 5% pet.

Fragrance M ix II 14% pet.
Colophony 20% pet.

Potassium dichrom ate 0.5% pet.

Parapheny lenediam ine 0.1% pet.
Thiuram M ix 1% pet.

d
e

Form aldehy de 1% aq.
White petrolatum

343

68 2

Statistical analysis

We have used 2 variables as measures of the efficacy of patch testing in the compared groups: the m ean
number of positive reactions per one patient, and t he
percentage of people with positive patch test (dete ction
rate of contact allergy). Doubtful and irritant pat ch test
reactions were excluded from statistical analyses, remaining tests were considered as "positive" regardless of the
intensity of reaction (+, ++, or +++ according to ICDRG).
Mean numbers of positive reactions per one patient were

H 9 v s G 21
- lev el of significance

H9 (Hy pothetical
results in G21) b
682

310

0.34

p<0.0001

0.90

p<0.0001

0.63

24.9 (22.6-27.2)%

p<0.0001

55.1 (51.4-58.7)%

p=0.0004

45.5 (41.8-49.2)%

5.9 (4.7-7.2)%

p=0.41

5.0 (3.3-6.6)%



p<0.0001

27.1 (23.8-30.5)%



27.1 (23.8-30.5)%
5.0 (3.3-6.6)%

5.4 (4.2-6.6)%

p<0.0001

14.5 (11.9-17.2)%



14.5 (11.9-17.2)%

2.1 (1.3-2.9)%

p=0.0003

5.1 (3.5-6.8)%



5.1 (3.5-6.8)%

2.3 (1.5-3.1)%

1.8 (1.1-2.5)%

1.2 (0.6-1.8)%

0.9 (0.4-1.5)%

1.0 (0.5-1.5)%

f

G21 (2005-2008)

Altogether, 2061 patients, including 1553 (76%) females and 508 males, aged from 5 to 83 (mean 39) ye ars,
were patch tested in the analyzed period. From Dece mber 2003 to March 2005, 1379 patients were routinel y
patch tested with a series consisting of 9 test sub stances (single haptens or mixtures) and white petrolatu m as
negative control. This group will be referred to as "G9".
From April 2005 to July 2008, 682 patients were tes ted
with a series of 21 test substances ("G21"). The patients
were qualified for patch testing by treating doctor s as a
part of the routine diagnostic procedures, whenever there
was a possibility that contact allergy could be a c ause of
the disease.

37 6

13.1 (11.3-14.8)%

c

Cobalt chloride 1% pet.

M ercapto M ix 1% pet.

1379

G 9 v s G 21
- lev el of significance

Study group

0

p=0.7

p=0.003
p=0.04

p=0.009
p=0.2

2.1 (1.0-3.1)%

4.1 (2.6-5.6)%

2.5 (1.3-3.7)%

2.3 (1.2-3.5)%

0.4 (0.0-0.9)%
Not tested










2.1 (1.0-3.1)%

4.1 (2.6-5.6)%

2.5 (1.3-3.7)%

2.3 (1.2-3.5)%

0.4 (0.0-0.9)%
Not tested

Balsam of Peru 25% pet.

Not tested

6.0 (4.2-7.8)%

Neom y cin sulfate 20% pet.

Not tested

2.9 (1.7-4.2)%

Excluded

Not tested

2.6 (1.4-3.8)%

Excluded

Not tested

1.3 (0.5-2.2)%

Excluded

1.2 (0.4-2.0)%

Excluded

Lanolin (Wool alcohols) 30% pet.
PTBF 1% pet.

g

Epoxy resin 1% pet.
Benzocaine 5% pet.

M CI/M I 0.01 % aq.

h

i

Quaternium 15 1% pet.
I PPD 0.1% pet.

Not tested

Not tested

Clioquinol 5% pet.

Paraben M ix 16% pet.

Not tested

j

Mercaptobenzothiazole 2% pet.

Not tested
Not tested

4.3 (2.7-5.8)%

2.9 (1.7-4.2)%
1.9 (0.9-2.9)%
1.2 (0.4-2.0)%

Not tested

0.9 (0.2-1.6)%

Not tested

0.6 (0.0-1.2)%

Not tested

0.9 (0.2-1.6)%

Excluded

Excluded

Excluded

Excluded

Excluded
Excluded

Excluded

Excluded

95% confidence intervals (95%CI) are given in brack ets; Results of a re-analysis of the G21 group as if the y were tested with 9 test substances only (see expl anation in the text);
Composition of Fragrance Mix II 14 %: a-hexyl cinnamaldehyde 5%, citral 1%, citronellol 0. 5%, farnesol 2.5%, coumarin 2.5%, hydroxymethylpent yl cyclohexene carboxaldehyde
2.5%; dComposition of Thiuram Mix: tetramethylthiuram disu lphide 0.25 %, tetraethylthiuram disulphide 0.25 %, tetramethylthiuram monosulphide 0.25%, dipentameth ylenethiuram
disulphide 0.25%; eComposition of Mercapto Mix: dibenzothiazyl disulph ide 1%, N-cyclohexylbenzothiazyl sulphenamide 1%, m orpholinyl mercaptobenzothiazole 0.5%;
f
White petrolatum was used as a negative control; gPTBF, Para tertiary butylphenol formaldehyde resin; hComposition of Paraben Mix: methyl parahydroxybenzo ate 3%, ethyl
parahydroxybenzoate 3%, propyl parahydroxybenzoate 3%, butyl parahydroxybenzoate 3% ; iMCI/MI, 2-methyl-5-chloro-4-isothiazolin-3-one/2-me thyl-4-isothiazolin-3-one (3:1
in water); jIPPD, N-Isopropyl-N'-phenyl paraphenylene diamine.
a

b

c
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compared in both groups using t test. The overall positivity rates (at least one positive patch test reac tion in a
given patient) and positivity rates for each substa nce tested were calculated with a 95%-confidence interval
(95%CI), and analyzed for possible differences betw een
the groups using Chi 2 test. For statistical tests, p<0.05
was selected as the level of significance.
As the initial statistical analysis revealed signif icant
differences between the compared groups G9 and G21
regarding frequency of sensitization to a range of haptens (nickel, chromium, cobalt, paraphenylenediamin e,
thiuram mix, and mercapto mix), we have realized th at
these differences might constitute a relevant sourc e of
bias for the main outcome of the study. In order to avoid
this, we performed an additional analysis, in which we
re-analyzed patients from the G21 group, as if they were
tested only with the 9 test substances used in G9 g roup
(petrolatum, which produced no positive results, wa s not
included). The overall positivity rate and the mean
number of positive test reactions was calculated ag ain
for the G21 group, while taking into consideration only
these 9 substances. The results of the described re -assessment are marked further on as "H9", (where "H"
stands for "hypothetical patch test with 9 substanc es").

Results
Table I shows comparisons between
groups of patients tested with 9 substances
(G9), those tested with 21 substances
(G21), as well as those tested with 21 substances, but re-analyzed as if they were tested with 9 substances only (H9). Both the
percentage of patients with positive patch
test reactions, and the mean number of positive reactions per one patient was significantly higher while testing patients with 21
substances, as compared to testing with 9
substances. This was observed both when
comparing the real groups (0.34 in G9 vs.
0.90 in G21; p<0.0001), and when re-analyzing the group G21 for 9 substances only
(0.63 in H9 vs. 0.90 in G21; p<0.0001). Testing patients from the G21 group only with
9 substances would miss 66 patients (9.7%)
with contact allergy. The positivity rates for
particular haptens in the compared groups
along with the results of statistical analyses
are shown in Table I. No positive patch test
reactions were observed to petrolatum.
Discussion
The present study demonstrates the
importance of extensive patch testing in
patients with suspected CA. Perhaps most
illustrative is the case of Peru balsam that
was not included in the "short series" G9,
whereas it appeared the third most frequent sensitizer in G21 (positivity rate 6.0%).
Further frequent sensitizers, not included in
the G9 series, were: lanolin (4.3%), neomycin (2.9%), para-tertbutylphenol formaldehyde resin (PTBF, 2.9%), and epoxy resin
(2.6%). Inclusion of these substances to the
baseline series in the later period contributed to the significant increase in both the
frequency of patients with positive tests, and
the mean number of positive test results per
one patient. In the group G21, there were
higher sensitization rates to nickel, cobalt,
chromium, paraphenylenediamine, thiuram
and mercapto mix. Changing trends in sensitization would be perhaps the most attractive explanation for this. However, such
conclusion cannot be drawn from this retrospective study, because the observed differences may also be due to random demographic differences between patients sePrzegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 2

eking medical help at our Department in the
different time periods, as well as changes in
the medical staff and their diagnostic routines, and a range other factors. Diepgen and
Coenraads have demonstrated that while testing 2 groups of patients with a test series
of 10 substances, there is a random probability of over 40% to find, simply by chance,
a statistically significant difference for at least 1 substance [9]. With respect to the main
goal of the present study, an attempt to overcome the potential bias connected to the observed differences was undertaken with the
help of the "group H9" model (a re-analysis
of the G21 group, as if they were tested with
9 substances only). This model, which was
free of the random differences between the
real groups, has confirmed the empirical
data.
The present study confirms in a large
group of patients findings from 2 previous
studies, which also demonstrated that testing with more extensive patch test series
leads to detection of more sensitizations,
including those relevant to the patients, and
can improve the efficacy of patch testing in
elucidating causes of contact dermatitis
[7,15]. In diagnostic routines, patch testing
should not be limited to standard series only:
In Italy, 41% patients showed positive reaction to test substances not included in the
Italian SIDAPA standard series, consisting
of 21 test substances [11]. In North America, 15% adults and 39% children showed
positive patch test reactions to substances
not included in the NACDG screening tray
of 50 substances, as well as in T.R.U.E. test
(23 substances) [27]. The British standard
series is basically the European baseline
series, supplemented with 12 additional test
substances, each with positivity rates ranging from 0.4-1.6% [2].
Referring to Pareto rule, which states
that in a given relationship 20% of causes
are responsible for 80% of results, an "ideal" baseline patch test series should detect
contact sensitizations in at least 80% of patients. It seems, however, that real life is still
far from this ideal: In 1992, a multi-centre
study revealed that the detection rates for
the contemporary European standard series
ranged from 31-47% [16]. After that study,
the series was amended in 1995 (removal
of ethylenediamine dihydrochloride, addition
of clioquinol and IPPD) [3]. In 2008, European standard series was again expanded
through addition of Fragrance mix II (which
is different to the "old" Trolab's Fragrance
mix II) and Lyral, and renamed to "European baseline series" [5]. The selection of substances for the baseline series is a complicated and continuous process that should
reflect changes in epidemiology, appearance of new sensitizers in the environment, and
availability of validated test substances
[6,12]. At present, the new to European baseline series consists of 28 test substances.
Our results confirm that expanding the patch
test series seems the right strategy for a costeffective management of allergic contact dermatitis, especially in the context of the above-mentioned study demonstrating the reduction of disease duration and treatment cost
in patch-tested patients with ACD [21].
Our study also hints on the lack of ne-

cessity of using the vehicle white petrolatum as a negative control in patch tests. In
the initial phase of the analyzed period, white
petrolatum was used along with the routine
series, in analogy to other skin tests, e.g.
prick testing, in which a negative control (vehicle) is routinely used to exclude unspecific, false-positive reactions. However,
among 1379 patients patch tested with white petrolatum, no skin reaction was observed, suggesting that a possibility of falsepositive reactions to this vehicle virtually
does not exist. False positives in patch testing seem related to the internal characteristics (irritant potential) of a substance tested, or an increased general irritability of
the skin, rather than to the properties of the
vehicle as such. False positive patch test
reactions due to irritant properties of substances can be recognized based on the
morphology and time course (e.g. the "decrescendo" pattern after removal of the
patch), while false positives due to increased irritancy of the skin should be suspected when positive reactions to 5 or more
chemically unrelated substances are seen
in a test series [4,17].
Conclusions
Our data demonstrate that patch testing
with more extensive test series improves the
efficacy of the detection of contact sensitizations. From a patient's point of view, more
extensive testing translates into a better
chance of detecting all culprit sensitizers,
thus a better chance for cure. In our opinion, this benefit fully justifies more extensive patch testing.
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Abstract
The differential diagnostic work-up of children with chronic eczema should involve
patch testing, also in cases with confirmed atopy. In our previous study, contact
allergy was detected in every second child with chronic eczema. The aim of the present study was to identify the most important sensitizers in atopic children with
eczema. During an allergy screening program, 103 consecutive children aged 7–8
and 93 adolescents aged 16–17 were enrolled. The inclusion criterion was chronic
recurrent eczema as detected with the International Study of Asthma and Allergies
in Childhood (ISAAC) questionnaire and atopy, defined as positive skin prick test
to one or more common airborne or food allergens. The children were patch-tested
with the newly extended European Baseline Series (EBS, 28 test substances) supplemented with propolis, thimerosal, benzalkonium chloride, and 2-phenoxyethanol. In
total, 67.0% children and 58.1% adolescents were found patch test positive. Among
children, 35.9% reacted to nickel, 16.5% propolis, 11.7% thimerosal, 9.7% cobalt,
each 6.8% fragrance mix (FM) I and chromium, and 5.8% to FM II. Among adolescents, 37.6% reacted to thimerosal, 19.4% to nickel, 6.5% to cobalt, and 5.4% to
propolis. We demonstrate the advantage of using FM II – a new addition to the
EBS that detects a relatively high proportion of contact hypersensitivity among children. An important sensitizer from outside EBS is propolis, which according to the
frequency of sensitization occupies rank 2 in children and rank 4 in adolescents.
These data show that propolis should be included into routine patch testing in
children.

Although it may appear tempting and seemingly justified to
settle for the diagnosis of atopic eczema in children with
chronic recurrent dermatitis and confirmed atopy, the differential work-up should also include patch testing. Patch test
(PT) is gold standard in the detection of contact allergy (1).
The test may either detect contact sensitizations secondary
to and complicating atopic eczema or indicate that the ultimate diagnosis is allergic contact dermatitis – another frequent type of eczema, which is primary clinical expression
of contact allergy (2). Contact allergy is among the most
frequent types of allergy, affecting 26–40% of all adults (3–
5) and 13–25% children (6). Atopy and contact allergy are
independent phenomena, which means that the presence of
atopy does not exclude the possibility of contact sensitization (5). We have recently demonstrated that contact allergy
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can be found in every second child with chronic eczema,
and in every third such child the ultimate diagnosis is allergic contact dermatitis (7). However, the mentioned study
was based on a test series of 10 substances only. Results in
adults indicate that the diagnostic effectiveness of PT
depends on the number of test substances used (8–11),
which inspired the question, to what extent would the positivity rate in children increase when using an extensive PT
series and what would be the most important sensitizers.
The aim of the present study was, therefore, to analyze the
rates of contact hypersensitivity among schoolchildren with
symptoms of chronic recurrent eczema and atopy, with the
use of an extensive PT series of 32 substances, including the
newly extended European Baseline Series (EBS) and 4 additional haptens.
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Patients and methods
During an allergy screening program in Krakow (Poland) in
2008–2009, 103 consecutive children aged 7–8 and 93 adolescents aged 16–17 – all with history of chronic recurrent eczema
and atopy – were qualified for patch testing. The qualification
was based on affirmative answers to questions in the eczema
modules of the International Study of Asthma and Allergies in
Childhood (ISAAC) questionnaire (12). Atopy was defined as
at least one positive skin prick test reaction (wheal diameter
equal or larger than 3 mm) to the following allergens: house
dust mites, storage mites, grass/rye pollen, hazel, alder, birch,
weeds, molds, dog and cat dander, egg white, cow milk. PTs
were carried out with 28 substances present in the new EBS of
2008 (13), supplemented with propolis 10% in petrolatum
(pet.), thimerosal 1% pet., benzalkonium chloride 0.1% in
aqua (aq.), and 2-phenoxyethanol 1% pet. The addition of
propolis was based on our previous observation that this substance is a frequent sensitizer in Poland (14). The preservative
benzalkonium chloride was included because it replaces thimerosol in cosmetic products, external drugs, and contact lens
fluids, whereas 2-phenoxyethanol is used as a replacement for
thimerosol in preserving vaccines. Therefore, we were interested whether the exchange of preservatives is reflected in sensitization rates.
Altogether 32 test substances (Chemotechnique Diagnostics, Vellinge, Sweden) were applied in IQ Ultra Chambers
for 48 h. Reading and scoring of the test results were carried
out after 48 and 72 h, according to standard procedures (15).
The positivity rates with 95% confidence intervals (95%CI)
were calculated for each substance tested, along with the
overall hypersensitivity rate. Comparisons were made
between age groups (7–8 year old vs. 16–17 year old) and
gender (males vs. females) using the Chi-square test with
p < 0.05 considered as statistically significant.
Results
The results of PTs in 196 schoolchildren with atopy and
chronic recurrent eczema are shown in Table 1. Altogether,
62.7% subjects with eczema were found PT positive, including 67.0% children (7–8 year old) and 58.1% adolescents
(16–17 year old). The most frequent contact sensitizer in children was nickel, followed by propolis, thimerosal, cobalt,
chromium, fragrance mix (FM) I, and FM II. In adolescents,
the most frequent PT reactions were found to thimerosal, followed by nickel, cobalt, propolis, chromium, FM I, FM II,
and colophonium. Children were more frequently than adolescents sensitized to nickel and propolis (each p = 0.01) and
less frequently to thimerosal (p = 0.0001). Regarding the differences between gender, the frequency of nickel allergy was
significantly higher in adolescent girls than in boys
(p = 0.05), with similar tendency among children.
Discussion
Contact allergy may begin in infancy and continue to be
more common in toddlers and young children; therefore,

patch testing is indispensable in the diagnosis of eczema, also
in children with confirmed diagnosis of atopic dermatitis
(16). The tests enable the diagnosis of primary or secondary
allergic contact dermatitis and the identification of offending
haptens, which helps in their avoidance and thus improves
quality of life (17). There is no generally accepted strategy
for patch testing in children – some authors propose ‘shortened’ test series for children (18), while other use the same
series as in adults (19). In a previous study based on patch
testing with 10 sensitizers only, we were able to detect contact
allergy in 42.8% children and adolescents with chronic recurrent eczema (7). The expansion of the test series to 32 substances resulted in an increase in the overall detection rate up
to 62.7%. This confirms that the diagnostic effectiveness of
patch testing improves with the number of substances tested.
Obviously, the composition of the series is also of importance. The selection of substances for PT series is a complicated and continuous process reflecting changes in
epidemiology, appearance of new sensitizers in the environment, and availability of appropriate test formulations (20).
In 2008, European standard series was renamed to EBS and
extended through the addition of FM II and Lyral (13).
FM II is a new six-ingredient test substance proposed in
2002 by Frosch et al. (21). Further on, the authors demonstrated that 32% of all patients with positive reactions to
FM II were negative to FM I (22). Our results confirm the
usefulness of FM II, which has been recently introduced into
EBS: Among 17 children and adolescents allergic to fragrances observed in our study, 7 (41%) reacted exclusively to
FM II (Table 2). Overall sensitization rates to FM I and FM
II were higher among children (6.8% and 5.8%, respectively)
than among adolescents (3.2% and 2.2%). The higher frequency of contact allergy to FM I in younger children was
also observed in our previous study, which unfortunately did
not include FM II (7). A possible explanation for the higher
sensitization rates to fragrances in the younger generation is
increasing exposure of young children to perfumed products
(toys, books, cosmetics, etc.). Moreover, perfumes for children and toys containing large amounts of fragrances, like
‘perfume science laboratories’ or ‘perfume dragons’, are sold
without any control through the Internet. Another possible
source of infantile exposure to fragrances may be the
mother’s perfumes and cosmetics transferred onto child’s skin
during baby care routines or close physical contact.
In this study, nickel sensitization was significantly more
frequent among children than among adolescents, which confirmed our observation from the previous study (7). This difference can hardly be explained by changed exposure
patterns to the hapten, as nickel has been omnipresent in
human environment for many decades. This difference may,
however, reflect the general increase in allergies observed in
the younger generation of Polish children – a phenomenon
that is thought to be a consequence of the ‘westernization’ of
lifestyle in Poland (23). The female predominance of nickel
allergy observed in our study is a well-known phenomenon,
which most probably reflects the exposure patterns with early
ear piercing among girls and use of cheap, nickel-releasing
earrings (24, 25).
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7–8 y.o. (%)
Total (N = 103)

$ (N = 52)

# (N = 51)

Total (N = 93)

$ (N = 54)

# (N = 39)

67.0 (57.9–76.1)

69.2 (56.7–81.8)

64.7 (51.6–77.8)

58.1 (48.0–68.1)

57.4 (44.2–70.6)

59.0 (43.5–74.4)

48.5 (41.5–55.5)
35.9 (26.7–45.2)
16.5 (9.3–23.7)
11.7 (5.5–17.8)
9.7 (4.0–15.4)
6.8 (1.9–11.7)
6.8 (1.9–11.7)
5.8 (1.3–10.3)
4.9 (0.7–9.0)
4.9 (0.7–9.0)
1.9 (0–4.6)
1.9 (0–4.6)
1.9 (0–4.6)
1.0 (0–2.9)
1.0 (0–2.9)
1.0 (0–2.9)
1.0 (0–2.9)
1.0 (0–2.9)
1.0 (0–2.9)

60.2 (50.7–69.6)
42.3 (28.9–55.7)
15.4 (5.6–25.2)
5.8 (0–12.1)
13.5 (4.2–22.7)
1.9 (0–5.6)
3.8 (0–9.1)
5.8 (0–12.1)
3.8 (0–9.1)
7.7 (0.4–14.9)
1.9 (0–5.6)
3.8 (0–9.1)
3.8 (0–9.1)
1.9 (0–5.6)
0
1.9 (0–5.6)
0
1.9 (0–5.6)
1.9 (0–5.6)

67.3 (54.6–80.1)
29.4 (16.9–41.9)
17.6 (7.2–28.1)
17.6 (7.2–28.1)
5.9 (0–12.3)
11.8 (2.9–20.6)
9.8 (1.6–18.0)
5.9 (0–12.3)
5.9 (0–12.3)
2.0 (0–5.8)
2.0 (0–5.8)
0
0
0
2.0 (0–5.8)
0
2.0 (0–5.8)
0
0

52.9 (39.2–66.6)
19.4 (11.3–27.4)
5.4 (0.8–10.0)
37.6 (27.8–47.5)
6.5 (1.4–11.4)
3.2 (0–6.8)
3.2 (0–6.8)
2.2 (0–5.1)
0
1.1 (0–3.2)
1.1 (0–3.2)
2.2 (0–5.1)
1.1 (0–3.2)
1.1 (0–3.2)
0
1.1 (0–3.2)
1.1 (0–3.2)
1.1 (0–3.2)
0

35.5 (25.8–45.2)
27.8 (15.8–39.7)
1.9 (0–5.4)
31.5 (19.1–43.9)
3.7 (0–8.7)
3.7 (0–8.7)
1.9 (0–5.4)
3.7 (0–8.7)
0
0
0
0
1.9 (0–5.4)
0
0
1.9 (0–5.4)
1.9 (0–5.4)
1.9 (0–5.4)
0

38.9 (25.9–51.9)
7.7 (0–16.0)
10.3 (0.7–19.8)
46.2 (30.5–61.8)
10.3 (0.7–19.8)
2.6 (0–7.5)
5.1 (0–12.1)
2.6 (0–7.5)
0
2.6 (0–7.5)
2.6 (0–7.5)
5.1 (0–12.1)
0
2.6 (0–7.5)
0
0
0
0
0

95% confidence intervals are given in brackets.
aq., aqueous; pet., petrolatum; y.o., years old.
Composition of FM I: cinnamic alcohol 1%, cinnamic aldehyde 1%, eugenol 1%, isoeugenol 1%, geraniol 1%, hydroxycitronellal 1%, oak moss absolute 1%, amylcinnamaldehyde 1%.
Composition of FM II: Lyral 2.5%, citral 1%, farnesol 2.5%, citronellol 0.5%, hexyl cinnamaldehyde 5%, coumarin 2.5%.
Remaining substances tested (thiuram mix 1% pet., benzocaine 5% pet., clioquinol 5% pet., N-isopropyl-N-phenyl-4-phenylenediamine 0.1% pet., mercapto mix 2% pet., epoxy resin 1%
pet., 4-tert-butylphenolformaldehyde resin 1% pet., 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride 1% pet., 2-methoxy-6-n-pentyl-4-benzoquinone 0.01% pet., 5-chloro-2-methyl-4isothiazolin-3-one 0.01% aq., methyldibromoglutaronitrile 0.5% pet., Lyral 5% pet., benzalkonium chloride 0.1% aq., 2-phenoxyethanol 1% pet.) were all negative in the tested groups.
Czarnobilska et al.
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European Baseline Series (EBS) supplemented with
propolis, thiomersal, benzalkonium chloride,
2-phenoxyethanol (32 substances): At least one test positive
EBS only (28 substances): At least one test positive
Nickel sulfate 5% pet.
Propolis 10% pet.
Thimerosal 1% pet.
Cobalt chloride 1% pet.
Potassium dichromate 0.5% pet.
Fragrance mix (FM) I 8% pet.
FM II 14% pet.
Neomycin sulfate 20% pet.
Myroxylon pereirae (balsam of Peru) 25% pet.
4-Phenylenediamine base (PPD) 1% pet.
Colophonium 20% pet.
Tixocortol-21-pivalate 0.1% pet.
Paraben mix 16% pet.
Lanolin (wool alcohols) 30% pet.
2-Mercaptobenzothiazole (MBT) 2% pet.
Formaldehyde 1% aq.
Sesquiterpene lactone mix 0.1% pet.
Budesonide 0.01% pet.

16–17 y.o. (%)
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Table 1 Frequency of positive patch test reactions in children (7–8 y.o.) and adolescents (16–17 y.o.) with atopy and history of chronic recurrent eczema
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Table 2 Hypersensitivity to fragrance mix (FM) I and FM II in children (7–8 y.o.) and adolescent (16–17 y.o.) with atopy and history
of chronic recurrent eczema
Test substance

Total (N)

7–8 y.o. (N)

16–17 y.o. (N)

FM
FM
FM
FM
FM
FM

10
8
9
7
1
17

7
6
6
5
1
12

3
2
3
2
0
5

I (+)
II (+)
I (+) and FM II ())
I ()) and FM II (+)
I (+) and FM II (+)
I (+) and/or FM II (+)

testing. In many countries (including Poland), propolis is
widely advocated as a ‘steroid-free’, ‘chemical-free’ natural
remedy for all kinds of diseases, from burns to allergy and
eczema. Propolis-based products are accessible free of prescription at pharmacies and herbal shops. They have been
popular with the elderly for a long time. Now it appears
that with ever-increasing steroid-phobia, many parents
choose propolis for any skin conditions of their children,
including eczema, which may lead to secondary sensitization
to this substance.
Conclusions

A reverse trend – significantly lower sensitization rates to
thimerosal among children than among adolescents can be
explained by changing exposure patterns: The adolescents
have received six thimerosal-preserved vaccines during their
life course, with the last immunization taking place 2–3 years
before the PTs. The children received only four thimerosalpreserved vaccines, with the last one applied 5 years before
the tests, while further immunizations were performed with
new thimerosal-free vaccines. In our study, we have not
observed any positive PTs to the alternative preservatives
benzalkonium chloride and phenoxyethanol.
A new finding from our study was the relatively high sensitization rate to propolis, which is the second most frequent sensitizer in children after nickel. We have found
positive PT reactions to propolis in 16.5% of 7–8-year-olds
and 5.4% of 16–17-year-olds with chronic/recurrent eczema.
The first figure is close to the positivity rate of 15%
recently observed in adult Polish patients (14). The frequency of contact allergy to propolis in Italian children with
eczema amounted to 5.9% (26). Altogether these results
suggest that propolis is indeed among the most frequent
contact sensitizers and should be included in routine patch

l

l

l

l

l

Contact allergy can be found in two-thirds of atopic children and adolescents with atopy and chronic recurrent
eczema.
Increasing the number of test substances in the baseline
series improves the diagnostic effectiveness of patch testing.
The newly introduced FM II detects a considerable number of cases with fragrance allergy that would have been
missed if using only FM I.
Propolis seems to be one of the most frequent contact
sensitizers and should be included in routine patch testing
in children and adolescents.
Patch testing is an indispensable element of eczema diagnosis in children.
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Wp³yw nara¿eñ rodowiskowych na czêstoæ alergii
kontaktowej u dzieci i m³odzie¿y
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Alergiê kontaktow¹ stwierdza siê u co drugiego dziecka z objawami przewlek³ego lub nawracaj¹cego wyprysku, a u co trzeciego alergiczne kontaktowe zapalenie
skóry jest ostatecznym rozpoznaniem. Haptenami najczêciej uczulaj¹cymi dzieci
s¹ substancje rozpowszechnione w rodowisku: metale, konserwanty, substancje
zapachowe, propolis i balsam peruwiañski. Zwraca uwagê narastaj¹ca czêstoæ
uczulenia na substancje zapachowe w m³odszej grupie wiekowej. Ograniczenie w
populacji dzieciêcej ekspozycji na konserwanty (tiomersal, Kathon CG) zaowocowa³o obni¿eniem czêstoci uczuleñ na te hapteny. Przytoczone obserwacje uzmys³awiaj¹, ¿e czêstoæ uczuleñ kontaktowych u dzieci odzwierciedla zmiany zachodz¹ce w ich rodowisku, a ograniczenie stosowania haptenów o silnych w³aciwociach uczulaj¹cych mo¿e stanowiæ efektywne narzêdzie profilaktyki alergii kontaktowej.

1

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dzieciêcy im. w. Ludwika, Kraków
2

Zak³ad Dermatologii Dowiadczalnej
i Kosmetologii Leczniczej, Wydzia³
Farmaceutyczny UJCM, Kraków
3

S³owa kluczowe:
 alergia kontaktowa
 dzieci
 nara¿enie rodowiskowe
 hapteny
 nikiel
 propolis
 substancje zapachowe
 tiomersal
 Kathon CG
Key words:
 contact allergy
 children
 epidemiology
 environmental exposures
 haptens
 nickel
 propolis
 fragrances
 thimerosal
 Kathon CG

The influence of environmental exposures on the fre quency of contact
allergies in children and adolescents
Contact allergy is detected in every second child with the symptoms of chronic
or recurrent eczema, and in every third child the final diagnosis is allergic contact
dermatitis. Haptens responsible for majority of contact sensitizations in children
are substances ubiquitous in our environment, e.g. metals, preservatives, fragrances, propolis and balsam of Peru. Much concern is provoked by the higher
rates of sensitization to fragrances in younger children as compared to adolescents, which may be attributed to the higher exposure of infants and children to
fragrance products nowadays. On the other hand, a limitation of exposure to preservatives thimerosal and Kathon CG has resulted in decreased rates of sensitization
to these haptens. Altogether, these observations demonstrate that the rates of contact sensitizations in children reflect changes in their environment, and that limits
imposed on the use of haptens with strong sensitizing properties may be an effective tool in the prevention of contact allergy.

Alergia kontaktowa jest typem swoistej nadwra¿liwoci immunologicznej rozwijaj¹cym siê w mechanizmie typu komórkowego
(typ IV nadwra¿liwoci wed³ug Gella i Combsa, tzw. alergia typu
opónionego). Czynnikami uczulaj¹cymi s¹ substancje chemiczne o ma³ej masie cz¹steczkowej (hapteny), które indukuj¹ reakcjê nadwra¿liwoci poprzez bezporedni kontakt ze skór¹ [1-3].
Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (ACD  Allergic Contact
Dermatitis) jest najczêstsz¹ kliniczn¹ postaci¹ alergii kontaktowej, jednak alergia kontaktowa mo¿e tak¿e objawiaæ siê jako alergiczne kontaktowe zapalenie luzówki jamy ustnej, nosa, oskrzeli, spojówek, pochwy, a nawet jako reakcje ogólnoustrojowe [4-8].
W diagnostyce alergicznego kontaktowego zapalenia skóry metod¹ z wyboru jest test p³atkowy- jest on zarówno testem przesiewowym jak i prób¹ prowokacyjn¹ na narz¹dzie docelowym [9].
Wed³ug najnowszych zaleceñ, u osób z podejrzeniem alergii kontaktowej testy p³atkowe wykonuje siê z Europejsk¹ Seri¹ Podstawow¹ zawieraj¹c¹ 28 substancji (hapteny lub mieszanki haptenów) [10], które w Polsce warto uzupe³niæ o propolis i pallad.
Adres do korespondencji:
Dr n. med. Ewa Czarnobilska
Zak³ad Alergologii Klinicznej i rodowiskowej
Katedry Toksykologii i Chorób rodowiskowych UJCM
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W grupie m³odszych dzieci testy p³atkowe z 28 substancjami nie
zawsze s¹ mo¿liwe do wykonania ze wzglêdu na ma³¹ powierzchniê pleców. Roul i wsp. zaproponowali zmniejszony Standard
Europejski dla dzieci do 6 roku ¿ycia zwieraj¹cy 18 substancji [11].
ACD jest chorob¹ nabyt¹ i jej rozwój zale¿y od czasu i intensywnoci ekspozycji na hapteny, potencja³u dra¿ni¹cego i uczulaj¹cego haptenów, a tak¿e stanu czynnociowego bariery obronnej skóry zarówno fizycznej jak i immunologicznej. Ostatnio wzros³a liczba doniesieñ na temat ACD u dzieci. Mo¿e to byæ spowodowane zwiêkszeniem czêstoci jego wystêpowania lub wzrostem
wiadomoci alergologów, a tym samym liczby wykonywanych
testów p³atkowych u dzieci, a byæ mo¿e obiema tymi przyczynami. Identyfikacja odpowiedzialnego haptenu i unikanie z nim kontaktu zwiêksza skutecznoæ leczenia i mo¿e prowadziæ do ca³kowitego ust¹pienia objawów chorobowych. Natomiast ponawiana
ekspozycja na niezidentyfikowane hapteny mo¿e skutkowaæ przewlek³ymi, nawracaj¹cymi epizodami wyprysku, nierzadko o narastaj¹cym nasileniu.
Podobnie jak doroli, dzieci równie¿ uczulaj¹ siê na hapteny
obecne w ich otoczeniu. W tabeli I zestawiono najczêstsze substancje uczulaj¹ce w grupie dzieci europejskich z wypryskiem (na
podstawie metaanalizy przeprowadzonej przez piewaka 2002
roku), a tak¿e wyniki w³asnych badañ krakowskich dzieci z nawracaj¹cym i przewlek³ym wypryskiem w latach 2007-2009 [1215]. Najczêciej uczulaj¹cymi substancjami by³y: nikiel, kobalt,
chrom, mieszanka zapachowa , propolis, balsam peruwiañski,
19

Tabela I
Najczêstsze substancje uczulaj¹ce dzieci i m³odzie¿ szkoln¹.
The most frequent substances sensitive for schoolchildren and adolescents.
Dzieci europejskie z w y pry skiem
piew ak 2002

Kathon CG

Dzieci krakow skie z w y pry skiem dane w ³asne 2007
7 lat

Nikiel

30,2%

25,9%

8,3%

11,6%

Tiom ersal

11,7%

37,6%

6,3%

7,1%

Chrom

6,8%

3,2%

3,1%

0,9%

M ieszanka zapachow a II

0%

Balsam peruw iañski

Tiom ersal

14%

M ieszanka zapachow a I

7,3%

Kathon CG

6,3%

Kobalt

13%

Alkohole w e³ny (lanoli)

2%

Chrom

12%

10,4%

Chrom

Balsam peruw iañski

M ieszanka zapachow a

12%

Chlorek am onow ortêciow y

Kalafonia

10%

Alkohole w e³ny (lanolina)

Balsam peruw iañski

11%

Kalafonia

2,1%

1,0%
0%

35
30

7 lat

p=0.007

25

16 lat

19,4%

Tiom ersal
Kobalt

7 lat

35,9%

19%

15%

Dzieci krakow skie w y pry skiem dane w ³asne 2008
Nikiel

Nikiel

Chlorek am onow o rtêciow y

16 lat

16 lat

25,0%
0%

0,9%

1,8%
0%

Propolis
Kobalt

16,5%

5,4%

9,7%

6,5%

M ieszanka zapachow a

16,8%

3,2%

Siarczan neom y cy ny

4,9%

0%

Feny lenodw uam ina

5,8%

2,2%

4,9%

1,1%

1,9%

1,1%

Rycina 1
Dodatnie wyniki testów p³atkowych u 208 badanych uczniów z
wypryskiem w 2007 r.
Positive results of patch tests in 208 examined pupils with eczema
in 2007.

20
15
10

p=0.012

5
0

Rycina 2
Alergia kontaktowa na substancje zapachowe (Mieszanka I i II) u 196 badanych uczniów z wypryskiem w latach 2008/2009.
Contact allergy to fragrance substances (Fragrance mix I i II) in 196 examined pupils with eczema in 2008/2009.

oraz konserwanty tiomersal i Kathon CG. G³ówne ród³a 16 substancji uczulaj¹cych u co najmniej 1% testowanych dzieci przedstawiono w tabeli II.
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Czynniki wp³ywaj¹ce na wzrost czêstoci alergii
kontaktowej na: nikiel, substancje zapachowe
(mieszanka zapachowa I, II, balsam peruwiañski)
i propolis
Nikiel, chrom i kobalt nadal pozostaj¹ g³ównymi haptenami
E. Czarnobilska i wsp.

Tabela II
Charakterystyka substancji najczêciej uczulaj¹cych dzieci i m³odzie¿ szkoln¹. Characteristics of the most frequent substances sensitive
for schoolchildren and adolescents.
Rodzaj haptenu
Nikiel
Kobalt
Chrom
M ieszanka
zapachow a I

M ieszanka
zapachow a II

G³ów ne ród³a haptenów

Pow szechny alergen obecny w w ielu stopach ¿elaza, pokry ciach galw aniczny ch metali, kolczy kach, zegarkach, guzikach, suwakach, piercionkach,
narzêdziach, instrumentach, bateriach, czêciach m aszy n, u¿y w any ch rozt w orach p³y nów obróbkow y ch (ch³odziw a), m onetach, barw nikach,
protezach denty sty czny ch, p³y tkach ortopedy czny ch, kluczach, no¿y czkach, brzy t w ach i m aszy nkach do golenia, opraw kach do okularów,
naczy niach kuchenny ch w pokarm ach: czekolada, orzechy, w arzy w a str¹czkow e, w ino, piw o, w oda itp.
Sk³adnik farb do szk³a i porcelany. Jako rodek przy spieszaj¹cy wy sy chanie farb. W stopach metali(np. denty sty czny ch itp).

W cem encie, barwnikach teksty lny ch, produktach garbarskich, konserw antach drew na, stopach metalurgiczny ch, zapa³kach, fotografii, galw anizacji,
rodkach anty korozy jny ch, ry townict w ie i litografii, ceram ice, przem y le sam ochodow y m , przem y le RTV, kopiarkach, tatua¿ach,
barw nikach cieni do pow iek, ocenie jakoci m leka, spaw aniu, pastach do pod³óg, pastach do butów, farbach, klejach, barwnikach, detergentach itp.
M ieszanka dziew iêciu substancji zapachow y ch obecny ch w perfum ow any ch w y robach
Now a m ieszanka ("koktajl") szeciu substancji zapachow y ch.

Balsam peruw iañski

Otrzy m y w any jest z drzew a M y roxolon pereiv era Substancja sm akow a dodaw ana do ty toniu, napojów, s³ody czy, ciast, w in, likierów, przy praw itp.
Utrwalacz i substancja zapachow a. W lekach m iejscow y ch, rodkach denty sty czny ch.

Tiom ersal

Konserwant szczepionek, anty toksy n, anty genów do testów skórny ch, anty septy ków, kropli od oczu, p³y nów do soczew ek kontaktow y ch,
i kosm ety ków do oczu.

Alkohole w e³ny
(lanolina)

Form aldehy d

Kathon CG
Kalafonia

Neom y cy na
Parafeny lo- diam ina
(PPD)
Tiuram
Chlorek am onow ort
êciow y
Propolis Sy nonim y :
Kit pszczeli.

Ró¿ne ty py alkoholi (alifaty czne, steroidow e, triterpenoidow e) obecne w lanolinie. Jako baza m acii kosm ety ków
Reakcje krzy ¿ow e: Eucery na, w osk Lanette.

Jako rodek ci¹gaj¹cy, dezy nfekuj¹cy, konserw ant kosm ety ków, p³y nów obrabiarkow y ch, szam ponów itp. Tak¿e jako anty perspirant
w kosm ety kach, rodek przeciw pêkaniu plastikow y ch m ateria³ów denty sty czny ch, hamuj¹cy pocenie siê, w produkcji p³y t biurow y ch,
rodkach czy stoci, rodkach w y korzy sty w any ch w praniu chem icznym , klejach, produkcji w e³ny m ineralnej, farbach i pow ³okach,
w przem y le papierniczy m , ¿yw icach fenolowy ch, papierach i p³y nach fotograficzny ch, lakierach, m ateria³ach drukarskich,
w leczeniu brodaw ek, balsam ow aniu, w naw ozach sztuczny ch, izolacjach, p³y tach w iórow y ch.

Konserw ant w olejach i p³y nach ch³odz¹cy ch, m y d³ach, emulsjach lateksow y ch, przy produkcji papieru, w paliw ach odrzutowy ch, badaniu jakoci
m leka, radiografii, tuszach drukarskich, chusteczkach odw ie¿aj¹cy ch, detergentach, szam ponach, od¿yw kach do w ³osów, ¿elach do cia³a i w ³osów,
p³y nach do k¹pieli, krem ach i balsam ach do skóry, tuszach do rzês itp.
¯ó³ta ¿y w ica u¿y w ana do produkcji lakierów, tuszów drukarskich, papierów, topników do lutow ania, p³y nów obróbkowy ch (ch³odziw ), lepiszczy
i substancji klej¹cy ch, pow lekaj¹cy ch, w osków, kosm ety ków (tusze do rzês, ró¿, cienie do pow iek), leków m iejscowy ch, kalafonii do instrum entów
sm y czkowy ch, substancja u³at w iaj¹ca chw y tanie przy rz¹dów sportow y ch, zm y w acz olejku sosnow ego. Sk³adnik m ateria³ów denty sty czny ch u
¿y w any ch w protety ce (odciski zêbów ).

Neom y cy na jest anty bioty kiem skuteczny m w obec w iêkszoci bakterii pow oduj¹cy ch zaka¿enia skóry, oczu i ucha zew nêtrznego. Z pow odu
dzia³ania toksy cznego na nerki oraz ucho w ew nêtrzne, nie podaje siê jej doustnie, ani w sy tuacjach zw iêkszonej absorpcji do organizm u. Anty bioty k
o szerokim spektrum , w y korzy sty w any w krem ach, pudrach, maciach, kroplach do oczu i uszu. Ponadto stosow any sy stem ow o w w etery narii
jako anty bioty k ogólny oraz czy nnik przy spieszaj¹cy w zrost m asy zw ierz¹t.
Pierw otny pó³produkt trw a³y ch farb do w ³osów i futer, Stosow ana jest tak¿e w w y w o³ywaczach fotograficzny ch, litografii, fotokopiow aniu, olejach,
sm arach, benzy nie oraz jako przeciwutleniacz/ przy spieszacz w przem y le gum ow y m i plastikow y m . Chlorow odorek parafeny lodw uam iny
u¿y wany jest jako odczy nnik w analizach krw i.
M ieszanka substancji dodaw any ch do gum y w celu zapobie¿enia jej degradacji i popraw y w ³aciw oci u¿y tkow y ch. Substancje z tej grupy
m og¹ by æ dodaw ane do takich produktów, jak rêkaw ice, kable, opony,elasty czne elem enty konstrukcy jne, uchw y ty. Niektóre tiuram y s¹ rów nie¿
stosow ane jako rodki anty korozy jne oraz im pregnaty ow adobójcze do nasion.
U¿y w any w krem ach jako m iejscow y rodek przeciw infekcy jny

¯yw iczna substancja pozy skiw ana z uli pszczelich. Zbierana przez pszczo³y z kw iatów topoli. Wy korzy sty w ana w bio-kosm ety kach, krem ach do
t w arzy, m aciach, balsam ach, roztworach, lakierach, pastach do zêbów, p³y nach do p³ukania jam y ustnej, tabletkach, gum ach do ¿ucia itp. U
¿y wany tak¿e jako w osk do skrzy piec. Zaw iera aglikony flaw onoidow e, g³ów ny m alergenem jest 1,1-dimety loalliloester kw asu kaw ow ego (LB-1),
czy li 1,1-dimety loalliloester kw asu kofeinow ego.). Reakcje krzy ¿ow e: Balsam peruw iañski

kontaktowymi u dzieci [16,17,18]. Nikiel zawarty jest w wielu przedmiotach codziennego u¿ytku (tab.II) st¹d alergia na nikiel jest szeroko rozpowszechniona; ocenia siê, ¿e mo¿e ona dotyczyæ 65
mln obywateli Unii Europejskiej, w tym 54 mln kobiet i 11 mln
mê¿czyzn [3]. Doceniaj¹c wagê tego problemu, w 1994 roku Komisja Europejska wprowadzi³a przepisy ograniczaj¹ce zawartoæ
niklu w przedmiotach nara¿onych na ci¹g³y kontakt ze skór¹ do
0,5 µg/cm2 na tydzieñ. W 2004 roku w zwi¹zku z rosn¹c¹ popularnoci¹ kolczykowania cia³a zmodyfikowano to rozporz¹dzenie
 ograniczaj¹c zawartoæ niklu do 0,2 µg/cm2 na tydzieñ (tzw.
Dyrektywa Niklowa) [9,19,20]. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e niezale¿nie od kraju, wieku badanej populacji, mimo unijnych ograniczeñ zawartoci niklu w przedmiotach codziennego u¿ytku pozostaje on nadal g³ównym haptenem kontaktowym. Nikiel jest zdecydowanie najczêciej uczulaj¹cym haptenem we wszystkich
grupach wiekowych [2-4,21]. Typowo nadwra¿liwoæ na nikiel
objawia siê wypryskiem p³atków ma³¿owiny usznej albo w okolicy
oko³opêpkowej (s¹ to obszary ekspozycji na nikiel zawarty w bi¿uterii, zatrzaskach lub sprz¹czkach pasków). Zmiany skóry twaAlergologia  Immunologia 2010 tom 7 numer 1-2

rzy mog¹ byæ wywo³ane niklowanymi elementami telefonów komórkowych [22]. W naszych badaniach w 2007 roku u dzieci z
wypryskiem, alergiê kontaktow¹ na nikiel stwierdzono u 30% 7latków, a w latach 2008/2009 wystêpowa³a ona u 35,9% 7-latków.
Natomiast u nastolatków z wypryskiem w 2007 roku nikiel uczula³
26% 16-latków, a w latach 2008/2009 alergiê kontaktow¹ na nikiel stwierdzono u 19,4%. W grupie m³odzie¿y (16 lat) alergia
kontaktowa na nikiel wystêpowa³a znamiennie czêciej u dziewcz¹t ni¿ u ch³opców (p=0,013) [14,15,23]. Czêstsze wystêpowanie alergii na nikiel u kobiet mo¿e byæ zwi¹zane z powszechn¹
praktyk¹ zak³adania kolczyków u dziewczynek [2,24-26]. Potwierdzaj¹ to równie¿ w³asne badania: najwy¿sz¹ czêstoæ uczuleñ na
nikiel (31,8%) obserwowalimy u dziewcz¹t 16-letnich, czyli w
grupie o najwy¿szym odsetku osób nosz¹cych kolczyki (tabela
III). Zaskakuj¹cym wynikiem naszych analiz by³o stwierdzenie
znamiennie czêstszej alergii na nikiel u ch³opców 7-letnich w porównaniu do ch³opców 16-letnich [14,23]. Podobne obserwacje
przedstawi³a Vigan [27]. Trudno jest wyt³umaczyæ przyczynê tej
ró¿nicy, poniewa¿ nikiel jest wszechobecny w rodowisku od stu21

Tabela III
Odsetek dzieci z kolczykami w grupie badanej z wypryskiem.
Percentage of children with piercings in a group examined with
eczema.
Grupa
Dziew czêta 7 lat
Ch³opcy 7 lat

Dziew czêta 16 lat
Ch³opcy 16 lat

% dzieci
z kolczy kam i
42,6%
0%

64,8%
4,2%

Wiek za³o¿enia kolczy ków w latach
Rozk³ad
0,5-7
-

1-16
-

M ediana
3
-

7

15

Rycina 3
Alergia kontaktowa na balsam peruwiañski u 196 badanych
uczniów z wypryskiem w latach 2008/2009.
Contact allergy to Balsam of Peru in 196 examined pupils with
eczema in 2008/2009.

lecia, a dzieci maj¹ z nim do czynienia od pierwszych dni ¿ycia.
Byæ mo¿e zjawisko to odzwierciedla generaln¹ tendencjê do narastania czêstoci alergii wród dzieci.
Substancje zapachowe (Mieszanka zapachowa I, II,
Balsam peruwiañski)
Substancje zapachowe s¹ grup¹ haptenów, których unikanie
jest szczególnie trudne. S¹ obecne w produktach kosmetycznych
takich jak balsamy, fluidy, filtry s³oneczne, ale tak¿e ubrankach,
zabawkach, ksi¹¿kach, rodkach pior¹cych, papierze toaletowym
i chusteczkach higienicznych oraz wielu innych produktach codziennego u¿ytku. Dzieci mog¹ ponadto uczulaæ siê na perfumy
osób bliskich, co wiêcej, w Internecie promowane s¹ specjalne
kosmetyki i perfumy dla dzieci. W zwi¹zku z masow¹ ekspozycj¹,
alergia na substancje zapachowe u dzieci jest powszechna. Podobnie jak u doros³ych, wyprysk kontaktowy na substancje zapachowe czêsto objawia siê na twarzy, karku, w do³ach pachowych,
mo¿e równie¿ ulec uogólnieniu z zajêciem rozleg³ych obszarów
cia³a [28]. Alergiê kontaktow¹ na substancje zapachowe mo¿emy wykryæ za pomoc¹ testów p³atkowych z Europejsk¹ Seri¹
Podstawow¹, która wród 28 substancji testowych zawiera równie¿ Mieszankê zapachow¹ I, Mieszankê zapachow¹ II i Balsam
peruwiañski. W sk³ad Mieszanki zapachowej I wchodzi 9 haptenów: alkohol cynamonowy, aldehyd cynamonowy, hydroksycytronellal, aldehyd amylowocynamonowy, geraniol, eugenol, izoeugenol, absolut mchu dêbowego, oraz emulgator seskwioleinian
sorbitanu. W odpowiedzi na wzrost czêstoci uczuleñ na substancje zapachowe, w 2008 roku do Europejskiej Serii Podstawowej dodana zosta³a Mieszanka zapachowa II, w sk³ad której wchodzi 6 haptenów: cytronelol, cytral, kumaryna, lyral, farnesol, aldehyd alfa-heksylocynamonowy. Alarmuj¹cym wynikiem naszych
badañ (z 2007 roku) by³o wykazanie znamiennie czêstszej alergii
kontaktowej na substancje zapachowe (Mieszanka zapachowa I)
u dzieci 7-letnich w porównaniu do uczniów 16-letnich (rycina1)
[14,23]. Te wyniki potwierdzi³y siê w naszych kolejnych badaniach
dzieci z wypryskiem z lat 2008-2009, które tym razem obejmowa³y równie¿ Mieszankê zapachow¹ II (rycina 2) [15].
W badaniach przesiewowych uczulenia na substancje zapachowe stosuje siê równie¿ Balsam peruwiañski, ze wzglêdu
na jego powszechne stosowanie i wywo³ywanie odczynów krzy¿owych z innymi substancjami zapachowymi [28]. Balsam peru22

Tabela IV
Immunizacje z u¿yciem szczepionek konserwowanych
tiomersalem, którymi byli zaszczepieni badani uczniowie.
Immunization with use of vaccinations preserved with thimerosal
which examined children were vaccinated with.
Rodzaj szczepionki

Uczniow ie w w ieku 7 lat

Uczniow ie w w ieku 16 lat

DT

-

1 inj. w 6 r.¿.

D TP
DT

4 inj. do 2 r.¿.
-

D - Diphteria, T - Tetanus, P - Pertussis

4 inj. do 2 r.¿.

1 inj. w 13-14 r.¿.

wiañski to tak¿e jeden z najczêstszych haptenów powoduj¹cych
izolowany wyprysk r¹k. Oprócz produktów kosmetycznych, balsam peruwiañski lub zwi¹zki chemiczne wywo³uj¹ce odczyny krzy¿owe s¹ stosowane w pastach do zêbów i p³ynach do p³ukania
jamy ustnej, co mo¿e powodowaæ alergiczne zapalenie jamy ustnej lub zapalenie czerwieni wargowej. Balsam peruwiañski jest
tak¿e jednym z ulubionych przez chirurgów leków na trudno goj¹ce siê rany i owrzodzeñ. Jest on ponadto sk³adnikiem aromatyzowanych napojów alkoholowych i bezalkoholowych, sosów balsamicznych, a tak¿e produktów ciastkarskich i dodatków smakowych o zapachu cynamonu, wanilii, godzików czy curry. W naszych badaniach z 2007 roku alergia na balsam peruwiañski u
badanych uczniów z wypryskiem czêciej wystêpowa³a u 7-latków (3,1%) w porównaniu do 16-latków (0,9%). Kontynuacja tych
samych badañ w latach 2008-2009 potwierdzi³a znaczenie alergii
na balsam peruwiañski u 7-latków (4,9%) i 16-latków (1,1%) (rycina 3) [14,15,23].
Jak wynika z powy¿szych analiz, alergia na substancje zapachowe (mieszanki zapachowe I, II, balsam peruwiañski) narasta i
jest wy¿sza u dzieci (7-latki) w porównaniu do m³odzie¿y (16-lat).
Mo¿e to odzwierciedlaæ rosn¹ce nara¿enie dzieci na perfumowane
produkty (ksi¹¿eczki, zabawki, kosmetyki dla dzieci itd.) i potwierdza potrzebê testowania dzieci z substancjami zapachowymi.
Propolis (kit pszczeli)
Jest to ¿ywiczna substancja pozyskiwana z uli pszczelich.
Wykorzystywana w bio-kosmetykach, kremach do twarzy, maciach, balsamach, roztworach, lakierach, pastach do zêbów, p³ynach do p³ukania jamy ustnej, tabletkach, gumach do ¿ucia itp.
U¿ywany tak¿e jako wosk do skrzypiec. W naszych badaniach
wykazalimy w latach 2008-2009 wysoki odsetek alergii na propolis, który by³ drugim po niklu haptenem uczulaj¹cym dzieci. Mo¿e
to wynikaæ z potencja³u uczulaj¹cego, ale tak¿e z powszechnej
ekspozycji na propolis. Na fali szerz¹cej siê sterydofobii, kremy i
maci z propolisem s¹ chêtnie stosowane u dzieci jako preparaty
naturalne i bez sterydów. Rodzice czêsto wybieraj¹ propolis jako
maæ pielêgnacyjn¹, jak równie¿ w leczeniu zmian skórnych w
tym dermatoz zapalnych, co sprzyja rozwojowi alergii na tê substancjê. Preparaty propolisowe mo¿na kupiæ bez recepty
w aptekach oraz sklepach zielarskich, st¹d s¹ one czêsto stosowane przez d³ugi czas i tym sposobem mo¿e dochodziæ do wtórnej alergizacji tym haptenem. W grupie badanych uczniów z nawracaj¹cym/przewlek³ym wypryskiem dodatni test p³atkowy z propolisem mia³o 16,5%7-latków i 5,4% 16-latków [15]. We wczeniejszych badaniach dodatni test z propolisem obserwowalimy
u 15% doros³ych pacjentów [29]. Te wyniki sugeruj¹, ¿e propolis
jest w naszym kraju czêsto uczulaj¹cym haptenem i powinien byæ
w³¹czony do rutynowego testowania.
Czynniki wp³ywaj¹ce na wygasanie alergii
kontaktowej na tiomersal, Kathon CG
Tiomersal jest zawieraj¹cym rtêæ rodkiem konserwuj¹cym
dodawanym niegdy do wielu produktów, w tym kosmetyków i
leków. Do ekspozycji na ten hapten dochodzi³o podczas stosowania kropli do oczu, p³ynów do soczewek kontaktowych, rodków dezynfekuj¹cych i kosmetyków. St¹d te¿ reakcj¹ bywa czêsto wyprysk powiek. Jak wiadomo, tiomersal jest równie¿ jednym
z g³ównych konserwantów szczepionek. W naszych badaniach,
u 7-latków alergia kontaktowa na tiomersal wystêpowa³a znamiennie rzadziej ni¿ u 16-latków (p=0,007) (rycina1). W wielu praE. Czarnobilska i wsp.

cach autorzy podkrelaj¹, ¿e przyczyn¹ alergizacji m³odzie¿y tym
haptenem by³y obowi¹zuj¹ce szczepienia ochronne [30,31]. To
potwierdza równie¿ nasza analiza, z której wynika, ¿e badane
przez nas 16-latki otrzyma³y 6 szczepionek konserwowanych tiomersalem, a ostatnia immunizacja t¹ szczepionk¹ mia³a miejsce
2-3 lata przed badaniem. Natomiast 7-latki otrzyma³y 4 szczepionki, w tym ostatni¹ na 5 lat przed naszym badaniem. Nowe,
acelularne szczepionki DTPa (Infanrix, Tripacel, Pentaxim), którymi w 6 r.¿. zostali zaszczepieni 7-latkowie nie zawieraj¹ tiomersalu (tabela IV) [14,23]. Poniewa¿ ch³opcy i dziewczêta otrzymuj¹ tê sam¹ iloæ szczepieñ z zawartoci¹ tiomersalu, ta droga
immunizacji nie wyjania zaobserwowanego przez nas czêstszego wystêpowania alergii na ten konserwant u dziewcz¹t 16-letnich (27,3%) w porównaniu do dziewczynek 7-letnich (11,1%),
przy braku takich ró¿nic pomiêdzy ch³opcami. Byæ mo¿e za ró¿nicê w czêstoci uczuleñ odpowiada stosowanie przez nastolatki
kosmetyków i p³ynów do higieny intymnej konserwowanych tiomersalem. Wielu autorów podkrela, ¿e zdecydowana wiêkszoæ
odczynów na tiomersal nie jest istotna klinicznie, co mo¿e wynikaæ z odmiennej drogi ekspozycji na hapten (injekcja domiêniowa). Dlatego obecnoæ dodatniego testu p³atkowego z tiomersalem nie stanowi przeciwwskazania podawania szczepionek konserwowanych tiomersalem [32,33]. W zwi¹zku ze znikom¹ istotnoci¹ kliniczn¹ alergii kontaktowej na tiomersal, substancja ta
nie zosta³a w³¹czona do Europejskiej Serii Podstawowej [10].
Mniejsza czêstoæ uczuleñ na tiomersal u 7-letnich dzieci mo¿e
wynikaæ z wycofywania tego konserwantu ze szczepionek, co
ogranicza ryzyko alergizacji na ten hapten.
Jak wynika z przeprowadzonej przez piewaka metaanalizy
badañ z lat 1980-2001, Kathon CG (MCI/MI, metylochloroizotiazolinon/metyloizotiazolinon) by³ substancj¹ najczêciej uczulaj¹c¹ europejskie dzieci z wypryskiem (21%). Jednak w roku 2007
dodatnie odczyny na Kathon CG stwierdzilimy u zaledwie 3%
testowanych dzieci z wypryskiem (tabela IV, rycina 1) [1]. Ta znaczna ró¿nica mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e w ostatnich latach konserwant ten zosta³ wycofany z kosmetyków, co znacz¹co ograniczy³o ekspozycjê na te hapteny. Przypuszczenie to potwierdzaj¹ obserwacje w³oskich dzieci z wypryskiem kontaktowym przebadanych w latach 1995-2001 przez Seidenari i wsp.: w grupie tej na
Kathon CG uczulonych by³o 4,2% badanych, co stanowi wartoæ
zbli¿on¹ do naszych wyników [34]. Malej¹ca czêstoæ uczuleñ na
Kathon CG spowodowa³a, ¿e w badaniach z ostatnich 2 lat w
ogóle nie brano go pod uwagê [16-18].
Wnioski
1. Czêstoæ uczuleñ kontaktowych u dzieci odzwierciedla
zmiany zachodz¹ce w ich rodowisku.
2. Alergiê kontaktow¹ u dzieci najczêciej wywo³uj¹ substancje powszechnie wystêpuj¹ce w rodowisku. Haptenami najczêciej uczulaj¹cymi dzieci s¹ metale (zw³aszcza nikiel), konserwanty (tiomersal), substancje zapachowe, propolis i balsam peruwiañski.
3. Narastanie czêstoci alergii kontaktowej na substancje zapachowe w m³odszej grupie wiekowej wydaje siê odzwierciedlaæ
narastaj¹ce nara¿enie dzieci z ró¿nych, niekiedy ukrytych róde³.
4. Zmniejszenie czêstoci alergii kontaktowej na wycofywane
konserwanty tiomersal i Kathon CG zdaje siê potwierdzaæ, ¿e
ograniczenie ekspozycji rodowiskowej na hapteny o stwierdzonym potencjale uczulaj¹cym, mo¿e byæ efektywnym narzêdziem
profilaktyki alergii kontaktowej.
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Alergiczny wyprysk kontaktowy, czyli alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (ACD allergic contact dermatitis) jest czĊstą chorobą dzieci, w wielu przypadkach błĊdnie
diagnozowaną jako atopowe zapalenie skóry. Przyczyną pomyłek diagnostycznych jest fakt,
Īe wyprysk atopowy i alergiczny wyprysk kontaktowy mogą u dzieci współistnieü lub
nastĊpowaü po sobie. Obie te choroby mogą takĪe współistnieü z innymi przewlekłymi
dermatozami zapalnymi, takimi jak wyprysk łojotokowy lub wyprysk z podraĪnienia. Wydaje
siĊ, Īe u małych dzieci bardziej prawdopodobne jest wczeĞniejsze wystąpienie wyprysku
atopowego niĪ ACD, jednak moĪliwe jest równieĪ wystąpienie ACD jako pierwszej choroby
[16]. PotwierdziliĞmy to w pierwszym etapie naszych badaĔ opartych na analizie
pozytywnych odpowiedzi na pytania zawarte w czĊĞci ankiety dotyczące wyprysku według
ISAAC i dotyczące wyprysku kontaktowego [16,21]. Na tej podstawie okreĞlono w grupie
ankietowanych uczniów wystĊpowanie wyprysku u 28,9% 7-latków i u 16,9% 16-latków.
Natomiast wyprysk wykryty wyłącznie za pomocą ankiety ISAAC wystĊpował w niĪszych
odsetkach, kolejno: u 23,9 % 7-latków i u 12,3 % 16-latków, w tym wyprysk zgiĊciowy wg
ISAAC zgłaszało 6,4% 7-latków i 3.1% 16-latków. DziĊki rozszerzeniu ankiety ISAAC
o kwestionariusz dotyczący wystĊpowania objawów sugerujących wyprysk kontaktowy,
wykrywalnoĞü wyprysku u dzieci i młodzieĪy szkolnej wzrosła o 5% u 7-latków oraz 4,6%
u 16-latków w porównaniu do wyprysku szacowanego według ISAAC. NaleĪy podkreĞliü, Īe
na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczącym
wystĊpowania objawów sugerujących wyprysk kontaktowy (Załączniki 3 i 6) nie było
moĪliwe róĪnicowanie miĊdzy alergicznym kontaktowym zapaleniem skóry, a kontaktowym
zapaleniem skóry z podraĪnienia. W grupie respondentów spełniających kryteria wyprysku
zgiĊciowego (powszechnie uznawanego za synonim wyprysku atopowego) prawie połowa
młodzieĪy i jedna trzecia dzieci zgłaszała objawy typowe dla wyprysku kontaktowego.
Wyprysk zgiĊciowy wykrywany za pomocą kwestionariusza ISAAC nie powinien byü
uznawany za ekwiwalent rozpoznania wyprysku atopowego. Nie da siĊ bowiem odróĪniü
wyprysku atopowego od alergicznego wyprysku kontaktowego oraz innych chorób skóry za
pomocą kwestionariusza ISAAC (Ryc. 2).
DuĪą trudnoĞü diagnostyczną sprawia fakt, Īe rozróĪnienie miĊdzy wypryskiem
atopowym a ACD zwykle nie jest moĪliwe wyłącznie na podstawie cech morfologicznych.
Podstawą rozpoznania ACD u dziecka jest stwierdzenie dodatniego i klinicznie istotnego
wyniku testu płatkowego [16,63]. W drugim etapie badania w 2007 roku, spoĞród
respondentów zgłaszających objawy przewlekłego, nawracającego wyprysku, u 229 losowo
wybranych uczniów wykonano testy płatkowe z 10 najczĊĞciej uczulającymi dzieci haptenami
[19] wybranymi na podstawie metaanalizy przeprowadzonej przez ĝpiewaka w 2002 roku
[62]. U 96 testowanych 7-latków z objawami wyprysku, alergiĊ kontaktową (rozumianą jako
dodatni wynik testu płatkowego z przynajmniej jednym haptenem) stwierdzono u 43,8%
badanych. NajczĊĞciej uczulającymi substancjami w grupie dzieciĊcej były w kolejnoĞci:
nikiel, tiomersal, kobalt, mieszanka zapachowa I, Kathon CG, chrom, balsam peruwiaĔski,

55

Podsumowanie wyników

chlorek amonowo-rtĊciowy oraz kalafonia (Tab. 6). Ostatecznie alergiczne kontaktowe
zapalenie skóry rozpoznano u 36% przebadanych dzieci.

Rycina 2. Hipotetyczny udział róĪnych chorób skóry wĞród respondentów kwestionariusza ISAAC zgłaszających wystĊpowanie zmian skórnych. Wzorowane na
propozycji ĝpiewaka [61], zmodyfikowane na podstawie własnych wyników.
Tabela 6. Alergia kontaktowa u 7–8-letnich krakowskich dzieci z przewlekłym,
nawracającym wypryskiem na podstawie testów płatkowych z 10 substancjami (N=96)
Wynik

Odsetek reakcji dodatnich
(95% przedział ufnoĞci)

Przynajmniej jeden dodatni

43,8% (33,8–53,7)

Nikiel

30,2% (21,0–39,4)

Tiomersal

10,4% (4,3–16,5)

Kobalt

8,3% (2,8–13,9)

Mieszanka zapachowa I

7,3% (2,1–12,5)

Chrom

6,3% (1,4–11,1)

Kathon CG

6,3% (1,4–11,1)

Balsam peruwiaĔski

3,1% (0–6,6)

Chlorek amonowo-rtĊciowy

2,1% (0–4,9)

Kalafonia

1,0% (0–3,1)

Alkohole wełny (lanolina)
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W grupie 133 uczniów w wieku 16 lat dodatni wynik testu płatkowego z przynajmniej
jednym haptenem uzyskano u 52,6% badanych. Substancjami najczĊĞciej młodzieĪ były
kolejno tiomersal, nikiel, kobalt, chrom, chlorek amonowo-rtĊciowy, balsam peruwiaĔski,
Kathon CG (Tab. 7). Ostatecznie alergiczne kontaktowe zapalenie skóry rozpoznano u 28%
przebadanych nastolatków. W powyĪszych badaniach wiĊkszą czĊstoĞü uczuleĔ na nikiel
stwierdziliĞmy u młodszych, a na tiomersal u starszych uczniów. NaleĪy podkreĞliü, Īe
dodatnie odczyny na tiomersal są powszechnie uznawane za pozbawione znaczenia
klinicznego (podawanie szczepionek z tiomersalem osobom z dodatnim wynikiem nie
powoduje objawów niepoĪądanych) [1,28,69]. Mniejsza czĊstoĞü dodatnich odczynów
w młodszej grupie wiekowej odzwierciedla fakt wprowadzania nowych szczepionek bez
dodatku tiomersalu [9].
Tabela 7. Alergia kontaktowa u 16–17-letnich krakowskich uczniów z przewlekłym,
nawracającym wypryskiem na podstawie testów płatkowych z 10 substancjami (N=133)
Wynik

Odsetek reakcji dodatnich
(95% przedział ufnoĞci)

Przynajmniej jeden dodatni

52,6% (95% CI: 44,1–61,1)

Tiomersal

27,8% (20,2–35,4)

Nikiel

23,3 % (16,1–0,5)

Kobalt

10,5% (5,3–15,7)

Chrom

6,0% (2–10,1)

Chlorek amonowo-rtĊciowy

2,3% (0–4,8)

Balsam peruwiaĔski

1,5% (0–3,6)

Kathon CG

0,8% (0–2,2)

Mieszanka zapachowa I

0%

Kalafonia

0%

Alkohole wełny (lanolina)

0%

Równolegle do pierwszego etapu badaĔ dzieci i młodzieĪy, ocenialiĞmy wpływ doboru
substancji testowych na efektywnoĞü diagnostyczną testów płatkowych. Retrospektywna
analiza czĊstoĞci dodatnich wyników testów płatkowych wĞród pacjentów diagnozowanych
w Zakładzie Alergologii w Krakowie wykazała, Īe w pierwszym okresie analizy, u 1379
pacjentów u których wykonano testy z 9 haptenami oraz wazeliną (grupa okreĞlana jako
"G9"), co najmniej jeden wynik dodatni obserwowano u 343 (24,9%; 95%CI: 22,6–27,2%),
a w drugim okresie u 682 pacjentów – z 21 substancjami ("G21") u 376 (55,1%; 95%CI:
51,4–58,9%) [14,39]. PoniewaĪ w bardzo duĪej grupie badanych nie obserwowaliĞmy
dodatnich reakcji na wazelinĊ białą, wnioskujemy, Īe stosowanie wazeliny jako kontroli
ujemnej nie jest konieczne. ZwiĊkszenie liczby testowanych substancji z 9 do 21
zaowocowało istotnym wzrostem Ğredniej liczby dodatnich odczynów na jednego badanego
(z 0,34 w G9 do 0,90 w G21; p<0,001).
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Na podstawie powyĪszych obserwacji nasuwa siĊ refleksja, Īe im wiĊksza liczba substancji
(haptenów) w serii testowej, tym wiĊksza szansa konkretnego chorego na wykrycie jego
alergii. W pierwszym roku badaĔ profilaktycznych (2007) testy płatkowe zostały wykonane
z zaledwie 10 substancjami (pojedyncze hapteny lub ich mieszanki) – w Ğwietle
przytoczonych danych moĪna przypuszczaü, Īe odsetek dzieci z wykrytą alergią kontaktową
i ACD byłby zapewne jeszcze wyĪszy w przypadku zastosowania rozbudowanej serii
testowej. Aby zweryfikowaü to przypuszczenie podjĊliĞmy kolejne badania. W latach 2008–
2009, spoĞród respondentów zgłaszających w ankiecie ISAAC objawy przewlekłego,
nawracającego wyprysku, 199 losowo wybranych uczniów zbadano za pomocą 32 substancji
(Europejska Seria Podstawowa uzupełniona o propolis, tiomersal, benzalkonium oraz 2fenoksyetanol) [18]. AlergiĊ kontaktową w tym badaniu stwierdziliĞmy u prawie 2/3 uczniów
z nawrotowym lub przewlekłym wypryskiem. WĞród dzieci z wypryskiem najczĊĞciej
wystĊpowała alergia na nikiel, propolis, tiomersal, kobalt, chrom, mieszankĊ zapachową I,
mieszankĊ zapachową II, siarczan neomycyny, balsam peruwiaĔski i parafenylenodiaminĊ
(Tab. 8).
Tabela 8. Alergia kontaktowa u 7–8-letnich krakowskich dzieci – najwaĪniejsze wyniki
badaĔ za pomocą testów płatkowych z rozbudowaną serią diagnostyczną obejmującą
32 substancje testowe (N=103)
Wynik

Odsetek reakcji dodatnich
(95% przedział ufnoĞci)

Przynajmniej jeden dodatni odczyn w testach z Europejską
Serią Podstawową (EBS)

48,5% (41,5–55,5)

Przynajmniej jeden dodatni odczyn z EBS rozszerzoną
o propolis, tiomersal, benzalkonium oraz 2-fenoksyetanol

67,0% (57,9–76,1)

Nikiel

35,9% (26,7–45,2)

Propolis

16,5% (9,3–23,7)

Tiomersal

11,7% (5,5–17,8)

Kobalt

9,7% (4,0–15,4)

Chrom

6,8% (1,9–11,7)

Mieszanka Zapachowa I

6,8% (1,9–11,7)

Mieszanka Zapachowa II

5,8% (1,3–10,3)

Siarczan neomycyny

4,9% (0,7–9,0)

Balsam peruwiaĔski

4,9% (0,7–9,0)

Parafenylenodwuamina

1,9% (0–4,6)

W tych samych badaniach stwierdziliĞmy, Īe nastolatków najczĊĞciej uczulały: tiomersal,
nikiel, kobalt, propolis, chrom, mieszanka zapachowa I, mieszanka zapachowa II, kalafonia,
balsam peruwiaĔski i parafenylenodiamina (Tab. 9).
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Tabela 9. Alergia kontaktowa u 16–17-letnich krakowskich uczniów – najwaĪniejsze
wyniki badaĔ za pomocą testów płatkowych z rozbudowaną serią diagnostyczną
obejmującą 32 substancje testowe (N=93)
Wynik

Odsetek reakcji dodatnich
(95% przedział ufnoĞci)

Przynajmniej jeden dodatni odczyn w testach
z Europejską Serią Podstawową (EBS)

52,9% (39,2–66,6)

Przynajmniej jeden dodatni odczyn w testach
z EBS rozszerzoną o propolis, tiomersal
benzalkonium oraz 2-fenoksyetanol

58,1% (48,0–68,1)

Tiomersal

37,6% (27,8–47,5)

Nikiel

19,4% (11,3–27,4)

Kobalt

6,5% (1,4–11,4)

Propolis

5,4% (0,8–10,0)

Chrom

3,2% (0–6,8)

Mieszanka Zapachowa I

3,2% (0–6,8)

Mieszanka Zapachowa II

2,2% (0–5,1)

Kalafonia

2,2% (0–5,1)

Balsam peruwiaĔski

1,1% (0–3,2)

Parafenylenodwuamina

1,1% (0–3,2)

CzĊstoĞü uczuleĔ na nikiel i propolis była znamiennie wyĪsza wĞród młodszych dzieci,
podczas gdy u nastolatków czĊĞciej stwierdzaliĞmy dodatni odczyn na tiomersal. Nową
obserwacją jest stosunkowo wysoka czĊstoĞü uczulenia na mieszankĊ zapachową II (dodana
do Europejskiej Serii Podstawowej w 2008 roku), oraz bardzo wysoka czĊstoĞü alergii
kontaktowej na propolis, który nie jest uwzglĊdniony w serii podstawowej. CzĊstoĞü uczuleĔ
kontaktowych u dzieci odzwierciedla zmiany zachodzące w ich Ğrodowisku [9,12,13].
Z naszych badaĔ wynika, Īe dzieci uczulają siĊ na substancje powszechnie wystĊpujące
w Ğrodowisku, najczĊĞciej na metale (zwłaszcza nikiel), konserwanty (tiomersal), substancje
zapachowe, propolis i balsam peruwiaĔski [15,17,18,19,20,21,24]. Nasze obserwacje
potwierdzają równieĪ inni autorzy [29,30,31,32,33,52,70]. Wzrost czĊstoĞci alergii
kontaktowej na substancje zapachowe w młodszej grupie wiekowej wydaje siĊ
odzwierciedlaü narastające naraĪenie dzieci na te substancje z róĪnych, niekiedy ukrytych
Ĩródeł. Spadek czĊstoĞci alergii na wycofywane konserwanty tiomersal i Kathon CG wydaje
siĊ wskazywaü, Īe ograniczenie ekspozycji na hapteny o stwierdzonym potencjale
uczulającym moĪe byü efektywnym narzĊdziem profilaktyki alergii kontaktowej [9].
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Wyniki przeprowadzonych badaĔ pozwalają na sformułowanie nastĊpujących wniosków:
•

Uzupełnienie ankiety ISAAC kwestionariuszem dotyczącym objawów typowych dla
kontaktowego zapalenia skóry zwiĊksza wykrywalnoĞü wyprysku u dzieci i młodzieĪy
szkolnej.

•

Prawie połowa uczniów spełniających kryteria wyprysku i jedna trzecia spełniających
kryteria wyprysku zgiĊciowego według kwestionariusza ISAAC zgłasza objawy typowe
dla wyprysku kontaktowego.

•

Stwierdzenie wyprysku okolic zgiĊciowych u dzieci nie moĪe byü traktowane jako
„ekwiwalent” rozpoznania wyprysku atopowego, gdyĪ zmiany skórne w tej lokalizacji
mogą byü równieĪ objawem alergii kontaktowej na hapteny.

•

Testy płatkowe są nieodzowną czĊĞcią diagnostyki wyprysku u dzieci, w tym takĪe
chorych z rozpoznaniem wyprysku atopowego.

•

Stosowanie rozbudowanych serii haptenów w testach płatkowych zwiĊksza ich
efektywnoĞü diagnostyczną i poprawia szansĊ wykrycia alergii lezącej u podłoĪa choroby.

•

AlergiĊ kontaktową stwierdza siĊ u ponad połowy uczniów z objawami przewlekłego
lub nawracającego wyprysku.

•

Haptenami najczĊĞciej uczulającymi dzieci są metale (głównie nikiel), propolis,
substancje zapachowe oraz konserwanty.

•

Niepokój budzi obserwowany wzrost czĊstoĞci uczulenia na substancje zapachowe
w najmłodszej grupie wiekowej.

•

Propolis jest jednym z haptenów najczĊĞciej uczulających dzieci, dlatego powinien byü
włączony do rutynowej diagnostyki alergii kontaktowej.

•

Ograniczenie ekspozycji na konserwanty (tiomersal, Kathon CG) jest efektywnym
sposobem minimalizacji ryzyka uczulenia na te hapteny w populacji dzieciĊcej.

•

Przyszłe badania populacyjne nad czĊstoĞcią wystĊpowania wyprysku u dzieci, obok
wyprysku atopowego, w równym stopniu powinny uwzglĊdniaü alergiczne kontaktowe
zapalenie skóry, a takĪe inne przewlekłe zapalne choroby skóry.
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1. Ankieta przesiewowa dla dzieci w wieku 7-8 lat
pieczĊü szkoły

Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Zdrowy Kraków 2007-2009 / 5/II
Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieĪy szkolnej – Etap II

ANKIETA dla dzieci w wieku 7-8 lat
Nazwisko ...............................................................................PESEL dziecka: .........................
ImiĊ.........................................................................................KLASA…………………………
Rok urodzenia.......................................................................
Adres......................................................................................tel. ...........................................

prawidłową odpowiedĨ [TAK lub NIE] zakreĞliü znakiem X

CZĉĝû I
1. Czy obecnie u Twoje dziecko wystĊpują/wystĊpowały ?
Katar całoroczny lub sezonowy z podraĪnieniem spojówek lub bez

Tak [ ]

Nie [

]

Ostre reakcje alergiczne po: pokarmie, wysiłku, uĪądleniu, lekach
(ew. podkreĞliü)
Napady dusznoĞci, kaszlu, Ğwiszczącego oddechu

Tak [ ]

Nie [

]

Tak [ ]

Nie [

]

Zmiany skórne [wyprysk, pokrzywki (bąbel, obrzĊk, rumieĔ, Ğwiąd), ] Tak [ ]
Nie [ ]
(ew. podkreĞliü)
2. Czy Twoje dziecko jest na coĞ uczulone......... ....................
Tak [ ]
Nie [ ]
JeĞli tak to na co :............ ........................................................................................................

Tak [ ]

3. Czy w dzieciĔstwie miało alergiczne zmiany skórne :

Nie [ ]

4. Czy w dzieciĔstwie miało nawracające zapalenia oskrzeli z napadami kaszlu
/Ğwistami, dusznoĞcią
Tak [ ]
Nie [ ]
Tak [ ]
Nie [ ]
JeĞli tak to podaj adres Poradni ……………………………………………………………

5. Czy Twoje dziecko jest / było leczone w Poradni Alergologicznej

JEĝLI NA WSZYSKIE PYTANIA ODPOWIEDZIAŁEĝ/Aĝ NIE TO ZAKOēCZ
WYPEŁNIANIE ANKIETY
W przypadku podejrzenia alergii u ucznia
i po wyraĪeniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna
zaproponowane bĊdzie badanie alergologiczne
[obejmujące w miarĊ potrzeby testy skórne, testy z krwi , spirometriĊ]
data ..................

wyraĪam zgodĊ :
.

………………………………….
podpis Matki lub Ojca, Opiekuna
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2. Kwestionariusz wg ISAAC dla dzieci w wieku 7-8 lat:
czĊĞü II A, B, C
CZĉĝû II A
Kwestionariusz dla dzieci w wieku 7-8 lat ze Ğwiszczącym oddechem
1.Czy kiedykolwiek w przeszłoĞci wystąpił u Twojego dziecka Ğwiszczący oddech?
Tak [ ]
Nie [ ]
JEĝLI ODPOWIEDZIAŁEĝ/Aĝ „NIE” POMIē PYTANIE 6
2.Czy w ostatnich 12 miesiącach wystĊpował u Twojego dziecka Ğwiszczący oddech
lub uczucie gwizdania w klatce piersiowej ?
Tak [ ]
Nie [ ]
JEĝLI ODPOWIEDZIAŁEĝ/Aĝ „NIE” POMIē PYTANIE 6
3.Ile ataków Ğwiszczącego kaszlu miało dziecko w ostatnich 12 miesiącach?
ĩadnego [ ] 1 do 3 [ ] 4 do 12 [ ] WiĊcej niĪ 12 [ ]
4.Jak czĊsto (Ğrednio) sen Twojego dziecka został przerwany przez Ğwiszczący
oddech?
Nigdy [ ]
Mniej niĪ jedną noc w tygodniu [ ] Jedną lub wiĊcej nocy w tygodniu [ ]
5.Czy w ostatnich 12 miesiącach Ğwiszczący oddech był na tyle uciąĪliwy by
ograniczyü moĪliwoĞü mówienia do jednego, dwóch słów pomiĊdzy
oddechami?
Tak [ ]
Nie [ ]
6.Czy kiedykolwiek Twoje dziecko miało astmĊ?
Tak [ ]
Nie [ ]
7.Czy w ostatnich 12 miesiącach, po lub w trakcie wysiłku fizycznego dziecko miało
uczucie Ğwiszczącego oddechu?
Tak [ ]
Nie [ ]
8.Czy w ciągu ostatnich 12 miesiĊcy wystąpił u dziecka suchy kaszel, nie związany z
infekcją dróg oddechowych?
Tak [
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CZĉĝû II B
Kwestionariusz dla dzieci w wieku 7-8 lat z katarem
Wszystkie pytania dotyczą kataru nie związanego z przeziĊbieniem lub grypą
1.Czy kiedykolwiek w przeszłoĞci Twoje dziecko miało problem z kichaniem,
wydzieliną z nosa lub zatkaniem nosa?
Tak [ ]
Nie [ ]
JEĝLI ODPOWIEDZIAŁEĝ/Aĝ „NIE” POMIē PYTANIE 6
2.Czy w ostatnich 12 miesiącach Twoje dziecko miało problemy z kichaniem,
wydzieliną z nosa lub zatkaniem nosa?
Tak [ ]

Nie [ ]

JEĝLI ODPOWIEDZIAŁEĝ/Aĝ „NIE” POMIē PYTANIE 6
3.Czy w ostatnich12 miesiącach objawom ze strony nosa towarzyszyło łzawienie
i Ğwiąd oczu?
ĩadnego [ ] 1 do 3 [ ] 4 do 12 [ ] WiĊcej niĪ 12 [ ]
4.W którym z ostatnich 12 miesiĊcy wystĊpowały objawy ze strony nosa
styczeĔ [ ] luty [ ] marzec [ ] kwiecieĔ [ ] maj [ ] czerwiec [ ]
lipiec [ ] sierpieĔ [ ] wrzesieĔ [ ] paĨdziernik [ ] listopad [ ]
grudzieĔ [ ]
5.Czy w ostatnich 12 miesiącach i w jakim stopniu objawy nosowe zaburzały
aktywnoĞü w ciągu dnia
wcale [ ]
mało [ ]
Ğrednio [ ]
duĪo [ ]
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CZĉĝû II C
Kwestionariusz dla dzieci w wieku 7-8 lat z wypryskiem
1. Czy kiedykolwiek w przeszłoĞci Twoje dziecko miało swĊdzącą wysypkĊ, która
naprzemiennie pojawiała siĊ i zanikała przez co najmniej 6 miesiĊcy? Tak [ ]
Nie [ ]
JEĝLI ODPOWIEDZIAŁEĝ/Aĝ „NIE” PRZEJDħ DO PYTANIA 7
2. Czy Twoje dziecko miało tą przemijającą, swĊdzącą wysypkĊ, kiedykolwiek w ciągu
ostatnich 12 miesiĊcy ?
Tak [ ]
Nie [ ]
JEĝLI ODPOWIEDZIAŁEĝ/Aĝ „NIE” PRZEJDħ DO PYTANIA 7
3. Czy ta swĊdząca wysypka kiedykolwiek u Twojego dziecka wystĊpowała
w nastĊpujących miejscach: w zgiĊciach łokciowych, pod kolanami, w okolicach kostek, na
poĞladkach, wokół szyi, uszu lub oczu?
Tak [ ]
Nie [ ]
4. W jakim wieku u Twojego dziecka wystąpiła po raz pierwszy ta swĊdząca wysypka?
poniĪej 2 roku Īycia [ ],
2-4 roku Īycia [ ], w 5 roku Īycia i powyĪej [ ]
5. Czy wysypka ustĊpowała u Twojego dziecka całkowicie w ciągu ostatnich 12 miesiĊcy?
Tak [ ]
Nie [ ]
6. Jak czĊsto (Ğrednio)w ostatnich 12 miesiącach Twoje dziecko budziło siĊ z powodu tej
swĊdzącej wysypki?
Nigdy [ ]
mniej niĪ raz w tygodniu [ ]
raz lub wiĊcej razy w tygodniu [ ]
7. Czy kiedykolwiek Twoje dziecko miało wyprysk, egzemĊ, alergiczne zapalenie skóry?
Tak [ ]
Nie [ ]
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3. Kwestionariusz dotyczący objawów wyprysku kontaktowego
u dzieci w wieku 7-8 lat (opr. Radosław ĝpiewak)
CZĉĝû II D
Kwestionariusz dla dzieci w wieku 7-8 lat z wypryskiem kontaktowym
(wyprysk dłoni, wyprysk w miejscu kontaktu z substancjami Ğrodowiskowymi np. biĪuteria kosmetyki itp.)

1. Czy Twoje dziecko nosi/nosiło sztuczną biĪuteriĊ (kolczyki, klipsy, łaĔcuszki, bransoletki
wykonane z metali innych niĪ złoto, srebro, platyna)? Nie [ ] Tak [ ] od ........ roku Īycia
2. Jak czĊsto Twoje dziecko nosi sztuczną biĪuteriĊ?
codziennie lub prawie codziennie [ ] od czasu do czasu [ ] prawie nigdy lub nigdy[ ]
3. Czy Twoje dziecko ma przekłute uszy lub inną czĊĞü ciała?
Nie [ ] Tak [ ] w ........... roku Īycia
4. Czy Twoje dziecko ma tatuaĪ trwały (tj. wykonany za pomocą igły) ?
Nie [ ] Tak [ ] od ............. roku Īycia
5. Czy Twoje dziecko ma lub kiedykolwiek miało tatuaĪ czasowy (tj. malowany na skórze) ?
Tak [ ] Nie [ ]
6. Czy Twoje dziecko nosi lub nosiło aparat ortodontyczny (prostujący zĊby)?
Nie [ ] Tak [ ] aparat załoĪono w ............ roku Īycia
7. Jak czĊsto Twoje dziecko stosuje kosmetyki (kremy pielĊgnacyjne, perfumy, makijaĪ)?
codziennie lub prawie codziennie [ ] od czasu do czasu [ ] prawie nigdy lub nigdy [ ]
8. Czy zdarzyło siĊ Twoje dziecku farbowaü włosy ?
Nie [ ] Tak [ ], po raz pierwszy w ...........roku Īycia
9. Czy zauwaĪyłaĞ/eĞ, Īe kontakt z okreĞlonymi substancjami lub przedmiotami u Twojego
dziecka powoduje wyprysk (swĊdzącą wysypkĊ) na skórze?
Nie [ ] Tak [ ], kontakt z (podkreĞl właĞciwe): metalami, kosmetykami, lekami,
gumą, innymi (wymieĔ)……………………………………
10. Czy Twoje dziecko ma taką swĊdzącą wysypkĊ TERAZ?
Tak [ ]
Nie [ ]
11. Czy Twoje dziecko miało taką swĊdzącą wysypkĊ w ciągu ostatniego roku?
Tak [ ]
Nie [ ]
12..Czy Twoje dziecko miało taką swĊdzącą wysypkĊ dawniej niĪ przed rokiem?
Tak [ ]
Nie [ ]
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4. Ankieta przesiewowa dla młodzieĪy w wieku 16-17 lat
pieczĊü szkoły

Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Zdrowy Kraków 2007-2009 / 5/II
Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieĪy szkolnej – Etap II

ANKIETA dla młodzieĪy w wieku 16-17 lat
Nazwisko ...............................................................................PESEL .........................
ImiĊ.........................................................................................KLASA…………………………
Rok urodzenia.......................................................................
Adres......................................................................................tel. ...........................................

prawidłową odpowiedĨ [TAK lub NIE] zakreĞliü znakiem X

CZĉĝû I
1. Czy wystĊpują/wystĊpowały u Ciebie:? :
Katar całoroczny lub sezonowy z podraĪnieniem spojówek lub bez

Tak [ ]

Nie [

]

Ostre reakcje alergiczne po: pokarmie, wysiłku, uĪądleniu, lekach
(ew. podkreĞliü)
Napady dusznoĞci, kaszlu, Ğwiszczącego oddechu

Tak [ ]

Nie [

]

Tak [ ]

Nie [

]

Zmiany skórne [wyprysk, pokrzywki (bąbel, obrzĊki, rumieĔ, Ğwiąd) ] Tak [ ]
Nie [
(ew. podkreĞliü)
2. Czy jesteĞ uczulony na coĞ : ................................................
Tak [ ]
Nie [
JeĞli tak to na co :............ ........................................................................................................

]

3. Czy w dzieciĔstwie miałeĞ alergiczne zmiany skórne : Tak [ ]

Nie [

]

]

4. Czy w dzieciĔstwie miałeĞ nawracające zapalenia oskrzeli z napadami kaszlu
/Ğwistami,dusznoĞcią
Tak [ ]
Nie [ ]
Tak [ ]
Nie [ ]
JeĞli tak to podaj adres Poradni ……………………………………………………………
6. W jakiej odległoĞci mieszkasz od drogi o duĪym natĊĪeniu ruchu samochodowego:
< 200 m [ ]
200-500 m [ ]
> 500 m [ ]
5. Czy jesteĞ / byłeĞ leczony w Poradni Alergologicznej

JEĩELI NA WSZYSKIE PYTANIA ODPOWIEDZIAŁEĝ/Aĝ NIE TO ZAKOēCZ
WYPEŁNIANIE ANKIETY
JEĩELI PRZYNAJMNIEJ NA JEDNO PYTANIE ODPOWIEDZIAŁEĝ/Aĝ TAK TO
WYPEŁNIJ CZĉĝû II ANKIETY
Po wyraĪeniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna zaproponowane bĊdą nieodpłatnie
badania alergologicznie [ testy skórne, testy z krwi] oraz konsultacja specjalisty alergologa
data ..................

wyraĪam zgodĊ :
.

………………………………….
podpis Matki lub Ojca, Opiekuna
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5. Kwestionariusz wg ISAAC dla młodzieĪy w wieku 16-17 lat:
czĊĞü II A, B, C
CZĉĝû II A
Kwestionariusz dla młodzieĪy w wieku 16-17 lat ze Ğwiszczącym oddechem
1.Czy kiedykolwiek w przeszłoĞci wystąpił u Ciebie Ğwiszczący oddech?
Tak [ ]
Nie [ ]
JEĝLI ODPOWIEDZIAŁEĝ/Aĝ „NIE” POMIē PYTANIE 6
2.Czy w ostatnich 12 miesiącach wystĊpował u Ciebie Ğwiszczący oddech lub
uczucie gwizdania w klatce piersiowej ?
Tak [ ]
Nie [ ]
JEĝLI ODPOWIEDZIAŁEĝ/Aĝ „NIE” POMIē PYTANIE 6
3.Ile ataków Ğwiszczącego kaszlu miałeĞ/aĞ w ostatnich 12 miesiącach?
ĩadnego [ ] 1 do 3 [ ] 4 do 12 [ ] WiĊcej niĪ 12 [ ]
4.Jak czĊsto (Ğrednio) Twój sen został przerwany przez Ğwiszczący oddech?
Nigdy [ ]
Mniej niĪ jedną noc w tygodniu [ ] Jedną lub wiĊcej nocy w tygodniu [ ]
5.Czy w ostatnich 12 miesiącach Ğwiszczący oddech był na tyle uciąĪliwy by
ograniczyü moĪliwoĞü mówienia do jednego, dwóch słów pomiĊdzy
oddechami?
Tak [ ]
Nie [ ]
6.Czy kiedykolwiek miałeĞ/aĞ astmĊ?
Tak [ ]
Nie [ ]
7.Czy w ostatnich 12 miesiącach, po lub w trakcie wysiłku fizycznego miałeĞ uczucie
Ğwiszczącego oddechu?
Tak [ ]
Nie [ ]
8.Czy w ciągu ostatnich 12 miesiĊcy wystąpił u Ciebie suchy kaszel, nie związany z
infekcją dróg oddechowych?
Tak [

]

Nie [

]
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CZĉĝû II B
£ȱȱÙ£Č¢ȱ ȱ ȱŗŜȬŗŝȱȱ£ȱȱ

Wszystkie pytania dotyczą kataru nie związanego z przeziĊbieniem lub grypą
1.Czy kiedykolwiek w przeszłoĞci miałeĞ problem z kichaniem, wydzieliną z nosa lub
zatkaniem nosa?
Tak [ ]
Nie [ ]
JEĝLI ODPOWIEDZIAŁEĝ/Aĝ „NIE” POMIē PYTANIE 6
2.Czy w ostatnich 12 miesiącach miałeĞ problem z kichaniem, wydzieliną z nosa lub
zatkaniem nosa?
Tak [ ]

Nie [ ]

JEĝLI ODPOWIEDZIAŁEĝ/Aĝ „NIE” POMIē PYTANIE 6
3.Czy w ostatnich 12 miesiącach objawom ze strony nosa towarzyszyło łzawienie
i Ğwiąd oczu?
ĩadnego [ ] 1 do 3 [ ] 4 do 12 [ ] WiĊcej niĪ 12 [ ]
4.W którym z ostatnich 12 miesiĊcy wystĊpowały objawy ze strony nosa
styczeĔ [ ] luty [ ] marzec [ ] kwiecieĔ [ ] maj [ ] czerwiec [ ]
lipiec [ ] sierpieĔ [ ] wrzesieĔ [ ] paĨdziernik [ ] listopad [ ]
grudzieĔ [ ]
5.Czy w ostatnich 12 miesiącach i w jakim stopniu objawy nosowe zaburzały
aktywnoĞü w ciągu dnia
wcale [ ]
mało [ ]
Ğrednio [ ]
duĪo [ ]
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CZĉĝû II C
Kwestionariusz dla młodzieĪy w wieku 16-17 lat z wypryskiem
1. Czy kiedykolwiek w przeszłoĞci miałeĞ swĊdzącą wysypkĊ która trwała przez co najmniej
6 miesiĊcy?
Tak [ ]
Nie [ ]
JEĝLI ODPOWIEDZIAŁEĝ/Aĝ „NIE” POMIē PYTANIE 6
2. Czy miałeĞ swĊdzącą wysypkĊ kiedykolwiek w ciągu ostatnich 12 miesiĊcy ?
Tak [ ]
Nie [ ]
JEĝLI ODPOWIEDZIAŁEĝ/Aĝ „NIE” POMIē PYTANIE 6
3. Czy swĊdząca wysypka kiedykolwiek wystĊpowała w nastĊpujących miejscach:
w zgiĊciach łokciowych, pod kolanami, w okolicach kostek, na poĞladkach, wokół szyi,
uszu lub oczu? Tak [ ]
Nie [ ]
4. Czy wysypka ustĊpowała całkowicie w ciągu ostatnich 12 miesiĊcy
Tak [ ]
Nie [ ]
5.Jak czĊsto (Ğrednio)w ostatnich 12 miesiącach budziłeĞ siĊ z powodu swĊdzącej wysypki
Nigdy w ciągu ostatnich 12 miesiĊcy [ ]
mniej niĪ raz na tydzieĔ [ ]
jedna lub wiĊcej nocy w tygodniu [ ]
6. czy kiedykolwiek małeĞ/aĞ wysypkĊ
Tak [ ]
Nie [ ]
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6. Kwestionariusz dotyczący objawów wyprysku kontaktowego
u młodzieĪy w wieku 16-17 lat (opr. Radosław ĝpiewak)
CZĉĝû II D
Kwestionariusz dla młodzieĪy w wieku 16-17 lat z wypryskiem kontaktowym
(wyprysk dłoni, wyprysk w miejscu kontaktu z substancjami Ğrodowiskowymi np. biĪuteria kosmetyki itp.)

1. Czy nosisz/nosiłaĞ sztuczną biĪuteriĊ (kolczyki, klipsy, łaĔcuszki, bransoletki wykonane
z metali innych niĪ złoto, srebro, platyna)?
Nie [ ] Tak [ ] od ........................... roku Īycia
2. Jak czĊsto nosisz sztuczną biĪuteriĊ?
codziennie lub prawie codziennie [ ] od czasu do czasu [ ] prawie nigdy lub nigdy[ ]
3. Czy przekłułeĞ/aĞ uszy lub inną czĊĞü ciała?
Nie [ ] Tak [ ] w ........................... roku Īycia
4. Czy masz tatuaĪ trwały (tj. wykonany za pomocą igły) ?
Nie [ ] Tak [ ] od ................... roku Īycia
5. Czy masz/lub kiedykolwiek miałeĞ tatuaĪ czasowy (tj. malowany na skórze) ?
Tak [ ] Nie [ ]
6. Czy nosisz lub nosiłeĞ aparat ortodontyczny (prostującą zĊby)?
Nie [ ] Tak [ ] aparat załoĪono w ........................... roku Īycia
7. Jak czĊsto stosujesz kosmetyki (kremy pielĊgnacyjne, perfumy, makijaĪ)?
codziennie lub prawie codziennie [ ] od czasu do czasu [ ] prawie nigdy lub nigdy [ ]
8. Czy zdarzyło Ci siĊ farbowaü włosy
Nie [ ] Tak [ ], po raz pierwszy w ...........................roku Īycia
9. Czy zauwaĪyłaĞ/eĞ, Īe kontakt z okreĞlonymi substancjami lub przedmiotami powoduje
wyprysk (swĊdzącą wysypkĊ) na skórze?
Nie [ ] Tak [ ], kontakt z (podkreĞl właĞciwe): metalami, kosmetykami, lekami,
gumą, innymi (wymieĔ)……………………………………
10. Czy masz taką swĊdzącą wysypkĊ TERAZ
Tak [ ]
Nie [ ]
11. Czy miałeĞ taką swĊdzącą wysypkĊ w ciągu ostatniego roku? Tak [ ]
Nie [ ]
12..Czy miałeĞ taką swĊdzącą wysypkĊ dawniej niĪ przed rokiem? Tak [ ]
Nie [ ]
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