
7. Streszczenie 
 

Nosowy test prowokacyjny (NPT) jest procedurą służącą odtworzeniu w warunkach 

kontrolowanych reakcji błony śluzowej nosa na alergeny wziewne. W tym celu 

doprowadza się do kontaktu podejrzanego czynnika sprawczego alergii z błoną śluzową 

nosa i obserwuje wynikającą z tego odpowiedź kliniczną. Najczęściej za podstawę 

uznania nosowego testu prowokacyjnego, za dodatni przyjmuje się objawy kliniczne, 

takie jak: kichanie, wyciek wodnisty z nosa, niedrożność nosa czy świąd. Ocena ich 

nasilenia opiera się na subiektywnych odczuciach badającego i/lub osoby badanej. Do 

tego celu wykorzystuje się opracowane skale punktowe np. Bachert’a lub Bousquet’a. 

Wydaje się, że bardziej przydatne byłoby opracowanie obiektywnych kryteriów oceny 

nosowego testu prowokacyjnego. Wzorując się na teście prowokacji oskrzelowej, ideałem 

byłoby wyznaczenie punktu odcięcia wzrostu oporu lub spadku przepływu nosowego, 

przekroczenie którego pozwoliłoby uznać prowokację za dodatnią. 

 

Cel pracy:       celem niniejszej pracy była ocena przydatności aktywnej rynomanometrii 

przedniej do   przeprowadzenia   nosowych   testów   prowokacyjnych 

i znalezienie   obiektywnych   kryteriów   uznających   nosowy   test 

prowokacyjny z alergenem za dodatni. 

 

Pacjenci: do badanej grupy zakwalifikowano 60 osób z wywiadem ANN uczulonych 

na roztocza kurzu domowego lub pyłki traw, co potwierdzono dodatnimi 

wynikami  punktowych  testów  skórnych  i  obecnością  sIgE  we  krwi 

(co najmniej 4 klasa). 

 

Metody: NPT  przeprowadzano  przy  użyciu  wzrastających  stężeń  alergenów 

(312 SBU/ml, 1250 SBU/ml, 5000 SBU/ml, 10000 SBU/ml), które 

rozpylano na przyśrodkową powierzchnię dolnej małżowiny nosowej. 

Efekt prowokacji oceniano po 15 minutach od podania alergenu, badając 

drożność nosa za pomocą rynomanometrii aktywnej przedniej oraz 

oceniając objawy kliniczne używając skali Bachert’a i skali Bousquet’a. 

 

Wyniki:         analiza  uzyskanych  wyników  wykazała,  że  używając  kryteriów 

klinicznych, NPT z alergenem można ocenić u wszystkich osób badanych, 

a dodatnie wyniki uzyskano u ok. 75% z nich. Natomiast pomiary 

rynomanometryczne nie są możliwe do oceny u wszystkich pacjentów ze 

względu na współwystępującą znaczną niedrożność nosa. U części osób 

już donosowe podanie soli fizjologicznej powoduje istotny wzrost oporu 

nosa lub spadek przepływu nosowego. Po przyjęciu założeń badaczy 

niemieckich (wzrost oporu nosowego > 30% wartości wyjściowej 

dyskwalifikuje z dalszego badania, a za wynik dodatni prowokacji należy 



uznać wzrost oporu > 60% wartości uzyskanej po soli fizjologicznej) 

dodatni wynik NPT uzyskano tylko u ok. 30% uczestników grupy 

badanej. Obserwowano niezgodność wyników ocenianych na podstawie 

skal klinicznych z wynikami ocenianymi na podstawie rynomanometrii. 

Częściej obserwowano dodatnie wyniki NPT oceniane klinicznie u osób 

z ujemnymi wynikami rynomanometrycznymi. Zdarzały się w grupie 

badanej także osoby z dodatnimi wynikami na podstawie kryteriów 

obiektywnych i jednocześnie ujemnymi na podstawie kryteriów 

klinicznych. 

 

Wnioski: 1. Częstość dodatnich wyników NPT z alergenem u tych samych osób 

i w tym samym czasie znacznie różni się w zależności od rodzaju 

użytych narzędzi ewaluacyjnych: 

a. wykorzystanie  jedynie  objawów  klinicznych  (skala  Bousquet’a 

i Bachert’a) pozwala wykryć reakcje dodatnie u ok. 75% badanych, 

b. wykorzystując jedynie rynomanometrię przednią odsetek dodatnich 

wyników w całej grupie (n=60) spada do ok. 30% (18/60), 

c. jeżeli do obliczeń przyjmiemy grupę bez nadmiernej reaktywności 

nosa na NaCl (n=31), odsetek dodatnich wyników NPT w ocenie 

rynomanometrycznej wynosi 58% (18/31). 

 

2. Upośledzenie drożności nosa (oceniane rynomanometrycznie) nie 

może być wystarczającym kryterium do rozpoznania dodatniego 

wyniku NPT. 



Summary 
 

Background:  The Nasal Provocation Test (NPT) is a diagnostic procedure that imitates 

natural exposure of the nose to an inhalant allergen. The tested allergen 

is administered to the mucosal membrane at a specific dose and clinical 

response is then evaluated. Most commonly, symptoms such as sneezing, 

rhinorrhea, nasal congestion, or pruritus have been considered as a positive 

result of the NPT. Evaluation of symptom severity is subjectively assessed 

by the investigator and/or the person being tested. Specially developed 

scales such as the Bachert or Bousquet are used for this purpose. It appears 

that it would be more useful to develop objective criteria for evaluating 

a NPT. Similarily to the bronchial challenge test, it would be ideal to 

determine a cutoff point of increase in resistance or decrease in nasal flow, 

which would allow the provocation to be considered positive. 

 

Objective: The aim of this study was to evaluate active anterior rhinomanometry for 

nasal challenge tests and determine objective criteria recognizing a nasal 

provocation test as positive. 

 

Patients: 60 patients with allergic rhinitis were included in the study group. Allergic 

rhinitis to household dust mites or grass pollen was confirmed by positive 

results of skin prick tests and serum specific IgE (with a minimum of class 4). 

 

Methods: Nasal provocation tests were performed with increasing concentrations 

of  an  allergen  (312  SBU/ml,  1250  SBU/ml,  5000  SBU  ml,  10,000 

SBU/ml) ). The allergen was applied to the medial surface of the lower 

nasal concha. The result was evaluated after 15 minutes of the allergen 

being administered by examining nasal patency using active anterior 

rhinomanometry. Clinical evaluation was performed using the Bachert 

and Bousquet scales. 

 

Results: Analysis of the results showed that, using clinical criteria, the NPT 

with allergen could be assessed in all subjects and positive results were 

obtained in approximately 75% of the subjects. On the other hand, 

assessment of rhinomanometric measurements was not possible  in all 

patients due to co-existing significant nasal obstruction. In some patients 

nasal saline administration caused significant increases in nasal resistance 

or decreases of nasal flow. When we applied criteria put forth by a group 

of  German researchers (increased nasal resistance > 30% of the initial 

value disqualified from further testing, and increase in resistance > 60% 

after the saline value should be considered as a positive result) positive 



NPT scores were obtained only in about 30% of participants in the study 

group. More positive NPT scores were assessed using clinical criteria in 

patients with negative rhinomanometric results. Patients with positive 

results using objective criteria and negative results using clinical criteria 

were also observed. 

 

Conclusions:   1. The frequency of positive NPT results with an allergen in the same 

individuals and at the same time varies considerably depending on the 

type of evaluation tool used: 

a. using clinical criteria (Bousquet and Bachert scales) allows detection 

of positive reactions in about 75% of patients, 

b. using only rhinomanometry, the prevalence of positive results in the 

whole group (n=60) drops to about 30% (18/60), 

c. in the group without nasal hyperreactivity (n=31), the proportion of 

positive NPT results was 58% (18/31), 

 

2. Impairment of nasal congestion (assessed by rhinomanometry) may not 

be a sufficient criterion to identify a positive NPT result. 



 


