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Abstract
The diagnostic method used for detecting contact sensitization is the patch test. The
development of methodology of this procedure has a long history. Selection of the patch test
materials, their concentrations and vechicles, the occlusion time and reading time were also
determined. This development is a result of activities of outstanding dermatologists and
allergologists of the past 100 years.
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Bevezetés
Az allergiás betegségek többszázéves történelemmel rendelkeznek, Kr. előtti időkre
visszamenőleg találhatunk leírásokat a ma már jól ismert kórképek akkori megfigyeléseiről. A
klinikai tünetek észlelésén túl, azok patomechanizmusának pontos tisztázása, valamint az adott
allergiás kórkép adekvát diagnosztikai módszereinek kifejlesztése azonban sokat váratott magára
[1, 2].
Az allergológia sokszínűsége, interdiszciplinaritása számos orvosi szakirány neves
képviselőjének figyelmét keltette fel, ezáltal ösztönözve őket a témában való elmélyedésre,
kutatásra. A tüdőgyógyászat, fül-orr-gégészet, gyermekgyógyászat, szemészet tárgyköre mellett,
bizonyos szempontból a bőrgyógyászat az, amely kiemelkedik a többi diszciplína közül, hiszen a
dermatológus szemmel látható bőrtünetek értékelése révén képes pontos diagnózist adni a kérdéses
allergiás betegség fennállásakor [1, 2].
Ezen megállapítást támasztja alá, hogy allergiás kórkép gyanúja esetén a legtöbb esetben
bőrön elvégezhető, in vivo teszteket alkalmaznak. A tesztek palettája széles, mely magába foglalja
az epicutan, a Prick, a scarifikációs, az intracutan és az alternatív teszteket. Közülük a kontakt
szenzibilizáció vizsgálatára több évszázada használatos az epicutan (vagy „rátevési”) teszt, mely
segítségével az alap bőrtünet reprodukálható [1, 2, 3].
Az eljárás lényege, hogy standard mennyiségű, koncentrációjú allergéneket viszünk fel a
betegek tünetmentes hátbőrére, majd meghatározott időközönként értékeljük a provokált
bőrjelenségeket. A teszt standardziálása a XX. századi kutatások eredménye. A tesztsorok bővítése
mai napig folyamatos. A kontakt szenzibilizáció vizsgálatának jelentőségét aláhúzza, hogy egy
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2016-ben publikált felmérés szerint az európai átlagos populáció 27%-a érzékeny legalább egy
kontakt allergénre [1, 4].
Jelen cikk a bőrgyógyászati allergológia diagnosztikai eljárásai közül az epicutan teszt több
mint 100 éves történelmi áttekintését, fontosabb mérföldköveit ismerteti, különös tekintettel a
magyarországi eredményekre. Kitér az epicutan teszt allergénsorozatának bővülésének lépéseire,
valamint a metodika fejlődésének tárgykörére.
A környezeti rutin tesztsor allergénjei
Az epicutan teszt kialakulása, standardizálása évtizedek munkájának eredménye. Mindig
komoly feladatot jelentett a tesztelni kívánt allergének kiválasztása. A kor kiemelkedő
allergológusai a legújabb allergén trendek monitorizálása révén egyre bővülő allergén tesztsorok
bevezetését javasolták. Ekképpen lehetőség nyílt a betegek bőrtüneteinek provokáló faktorainak
egyre nagyobb eséllyel történő identifikálására. A sorok bővülése napjainkig folytatódik.
I.

1.
A tesztelés kezdete
A vizsgáló módszert 1884-ben Nesser dolgozta ki, majd 1885-ben Jadasson higany-kloriddal és
jóddal végezte el a próbát. Ezt követően Block 1911-ben ugyanezen két anyaggal történő
tesztelésének technikai problémáit igyekezte kiküszöbölni. Célul tűzte ki, hogy módszerét rutin
diagnosztikai eljárássá fejlessze. 1916-tól Cook standardizálta, majd „patch test”-ként használta
[2, 3].
Magyarországon elsőként Rajka Ödön végzett epicutan teszteket 1923-ban, terpentin, formalin,
higany-klorid, nikkel-szulfát, kálium-dikromát és para-fenilándiamin (PPD) segítségével. Az ő
nevéhez fűződik az első magyarországi kontakt érzékenységet felmérő, 1923-1943-ig tartó
felmérés, melyben úgy találta, hogy vizsgálati populációjában az ekzémás betegek közel 13%-a
higanyra érzékeny, ezt követi a terpentin, a formalin és a PPD gyakorisága. Tesztsorában 1969-ig
csak az allergének koncentrációját illetően történt változás [5, 6, 7, 8].
A magyarországi kontakt allergia vizsgálatában Rajka Ödön mellett Korossy Sándor munkássága
kiemelkedő. Korossy 1969-ben kobalt-kloriddal, mercaptobenzothiazollal (MBT),
tetrametiltiuramdiszulfiddal (TMTD), perubalzsammal egészítette ki az akkori allergén rutinsort.
Ugyanezen évben munkatársaival a Budapesten és környékén élő bőrbetegeken végzett epicutan
teszteredményeik alapján első helyen a terpentint igazolták, melyet a króm követett második
helyen, a higany csak a harmadik [9, 10].
A fővárosban folyó vizsgálatokkal párhuzamosan az 1960-as évek végén, Szegeden Sipos és Jáksó
beteganyagukat érintő, többéves felméréseikben az 1966-os és 1969-es adataik alapján arra a
következtetésre jutottak, hogy a higany valóban az akkori kor vezető allergénje, melyet esetükben
a króm követett, s utána a terpentin [11, 12]. 1972-ben Szilágyi Szegeden a higanyt találta vezető
helyen, a formalin és a króm gyakoriságai nem sokkal különböztek ettől [13].
2.
Az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet Allergológiai Laboratórium és
Szakmambulanciájának munkássága
1967-ben Király Kálmán professzori kinevezését követően döntött az Allergológiai Laboratórium
létrehozásáról, mellyel a hazai kontakt allergia vizsgálatának gondozása az Országos Bőr- és
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Nemikórtani Intézet (OBNI) hatáskörébe került. A laboratórium vezetésével Horváth Endre
egyetemi tanársegédet bízta meg. Ezt a tisztséget 1972-ig töltötte be, utódja Hamar Matild.
Hamar Matild 1972-1973-ig történő felmérésében, már a hazai allergénként jelentkező
chloramphenicol beemelésével végeztek epicutan teszteket. A leggyakoribb kontakt allergénnek a
króm bizonyult, ezt a nikkel, a kobalt, a higany, a para-feniléndiamin (PPD) követte.
Vizsgálatukban kiemelték a perubalzsam és a chloramphenicol esetében talált magas
szenzibilizációs arányt is [14, 15].
1974-ben a phenylbutazon jelent meg új allergénként a rátevési próbák során, ám a leggyakoribbak
még mindig a fémek (króm, nikkel, kobalt) voltak [14]. Király Kálmán a környezeti kontakt
allergének ismert szezibilizációs hatásai mellett a bőrreakciók Köbner tüneteire is figyelmet
fordított, valamint a kontakt szenzibilizálhatóságnak a kórképekben prognosztikai jelentőséget
tulajdonított [16].
1976-tól 2005-ig Temesvári Erzsébet az OBNI Allergológiai Laboratórium és Szakambulancia
vezetője. Korossy Sándor és Király Kálmán munkásságára támaszkodva, valamint az Európai
Kontakt Dermatitis Kutató Csoport és a KGST Államok Kontakt Dermatitis Kutató Csoportjának
javasolt tesztsorozatának ötvözéséből alkotta meg az OBNI által alkalmazott epicutan rutin
tesztsort, mely a további évtizedekben folyamatosan bővült (1. táblázat) [14, 17, 18, 19].

1978-ban Korossy Sándor négy fővárosi és négy vidéki intézet adatait összegezve egy átfogó
tanulmányt készített. Munkáját Nebenführer László segítette. A nyolc centrum eredményei alapján
úgy találta, hogy a leggyakoribb kontakt allergén a króm, ezt a PPD és az n-izopropil-n-fenilparafenilén-diamin (IPPD) követi. Kitért a gyógyszerallergének értékelésére is, melyben elsők
között a perubalzsamot, phenylbutazont, chlormaphenicolt, novocaint és parabent jelölte meg [20].
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Az 1980-as évektől kezdődően Temesvári Erzsébet megindította a propolisz és a rezorcin
tesztelését. Már 1984-ben, közel 30 évvel korábban hívta fel a figyelmet a propolisz túlérzékenyítő
hatására, melyet Európában csak az utóbbi években emeltek be az európai környezeti rutin
testsorba [21]. Hazai viszonylatban elsőként hívta fel a figyelmet a késői választ adó teszt azonnali
reakcióira a perubalzsam és a PPD kapcsán [22, 23]. 1986-ban a kolofónium szenzibilizáló
hatásáról közölt [24]. 1987-ben és 1988-ban európai epidemiológiai vizsgálat keretében a nikkel
szenzibilizáció adatainak közlésében vett részt, mely több ország közös felmérésének eredményeit
volt hivatott összegezni [25, 26].
1990-től kezdve az epicutan tesztsor a propilénglikol, a thiomersal, a higany(II)-amidoklorátum, a
Quaternium-15, a p-tert-buthylphenol formaldehid gyanta és a Kathon CG® tesztelésével bővült
[27].
A rutinsor 1993-tól az illatérzékenység kimutatására szolgáló Fragrance mix I és komponenseinek
(fahéj alkohol, fahéj aldehid, eugenol, amyl-fahéj aldehid, hydroxycitronellal, geránium olaj,
isoeugenol, oak moss) tesztelésével bővült [28]. 1999-től a sesquiterpén lacton és a primin
tesztelése is bevezetésre került [29]. 2001-ben az illatanyag érzékenység magyarországi
multicentrikus vizsgálata, majd 2004-ben a lokális kortikoszteroidok szenzibilizáló hatását
vizsgáló hazai, multicentrikus vizsgálata történt [30, 31].
3.
A Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkologiai Klinika Allergológiai
Laboratórium és Szakambulancia munkássága
2005-től az Allergológiai Laboratórium és Szakambulancia a Semmelweis Egyetem Bőr-,
Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika hatáskörébe került, 2016-ig Temesvári Erzsébet, majd
2016-tól Pónyai Györgyi vezetésével.
2006-ban a gyermekkori kontakt allergia tárgykörét vizsgálták, 2008-ban az atópiás dermatitis
felnőttkori aspektusait, kontakt, aeroallergén provokáló hatásaival foglalkoztak, bevezetésre került
az atopy patch teszt [32, 33, 34].
2007-2008 között új allergének kerültek a rutin tesztsorba: megindult az epoxy gyanta, a
metildibromo-glutaronitril, a budesonid és a tixocortol-pivalat tesztelése. Ezen allergénekkel
kapcsolatos magyarországi multicentrikus vizsgálatot is szerveztek és lebonyolítottak [35].
2012-ben magyarországi multicentrikus vizsgálat zajlott a Fragrance mix II és komponenseinek
(citral, citronellol, cumarin, farnesol, hexycinnamal, hydroxyisohexyl-3-cyclohexene)
felhasználásával. Ezen illatanyag keverék tesztelését 2007-2008-ban vezették be [36]. Hasonló
felmérés született a levendulaolaj tesztelésében, valamint a cocamidopropyl-betain is a környezeti
rutinsor része lett 2013-ban [37]. 2014-ben került sor a jelenkor egyik legerősebb allergenicitású
vegyületének, a methilisothiazolinonnak beemelésére a környezeti rutinsorba [38].
2016-tól megindult az akrilátok (2-hidroxietil-metakrilát, metil-metakrilát, etil-akrilát), 2017-től a
d-Limonene és a linalool, 2018-tól a lauril-glükozid, a decil-glükozid, a Lyral® (a terpentin helyére
kerülve), végezetül 2019-ben a sorbitan sesquioleate tesztelése is.
II.

Kiegészítő epicutan tesztsorok
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A kontakt allergia vizsgálatában leggyakrabban a korábban ismertetésre kerülő környezeti
standardsor allergénjei alkalmazandók, azonban a beteg anamnéziséhez igazodva egyéb
allergénsorozatok is rendelkezésre állnak. Ezek megjelenését az adott kor újonnan megjelenő
divatirányzatai (eltérő gyermek-, felnőtt- és időskori, otthoni, szabadidős és munkahelyi
expozíciók), új tudományos vívmányai (medicinában alkalmazott új implantátumok, lokális és
szisztémás gyógyszerek) tették szükségessé. Segítségükkel a betegek célzott tesztelése
biztosítható [1, 39].
Az OBNI, majd később a Semmelweis Egyetem Bőrklinikájának Allergológiai Laboratóriumának
munkássága során 1985-től kezdődően megindult az illatsor allergénjeinek tesztelése, mely 1993ban, valamint 2007-ben bővült tovább. 1986-tól a fogászati sor allergénjei is elérhetőek a
tesztelésben, melyek köre napjainkig bővül.
1996-ban a szemészeti sor is létrejött, 2002-től elegyítő- és adalékanyag sorozat, illetve
szteroidokat tartalmazó sor is rendelkezésre áll.
2008-ban növényi sor és gyógyszer sor is használható kontakt allergia gyanúja esetén. Foto sor,
textilsor és az ún. „atopy patch test” is indikálható típusos tünetek fennállásakor.
III.
A metodikai előírások fejlődése Magyarországon
próba során alkalmazott allergének hosszú évek alatt foglalták el mai helyüket a környezeti rutin
tesztsorban. Ezzel párhuzamosan növekedett az igény a teszt kivitelezésének szabályainak
felállítására, hogy a lehető legpontosabban történhessen a betegek érzékenységeinek kimutatása.
Ennek érdekében nemcsak a megfelelő allergén koncentrációk standardizálására volt szükség,
hanem az egyes antigénekkel történő expozíció idejének, valamint a teszt-értékelés
kulcsmomentumainak pontos meghatározása is.
1.
A kontakt allergének koncentrációi és vívőanyagai
Az 1970-75-ös évekig az akkori allergénsor tagjait a laboratórium saját maga állította elő, a
vivőanyagok változatosak voltak. 1975 után kezdődött meg a különböző gyári
allergénkészítmények alkalmazása, melyek már stabil koncentrációjú és vivőanyagú antigének
voltak. 1980-tól egyre inkább a figyelem középpontjába került az allergének irritatív hatásainak
megfigyelése. Nem elhanyagolható jelenség, ugyanis a próba során fals pozitív eredmény
születhet, ha az antigén túl nagy töménységben kerül a beteg hátbőrére. Emiatt a gyártók az
allergológiai laboratóriumokkal együtt a minimális elégséges koncentráció elérésére törekedtek
[40, 41] .
Az epicutan tesztek standardizálásának folyamatát a Scandinavian Committee for Standardization
of Routine Patch Testing 1962-1967 között indította el. Ezt követően az International Contact
Dermatitis Research Group vette át ezen feladatkört. Európában 1985-től az European
Environmental and Contact Dermatitis Research Group, 1988-tól az European Society of Contact
Dermatitis és ezen belül a European Baseline Series Munkacsoport látja el a standardizálás
felügyelését és koordinálását [42].
1995-től elmondható, hogy az egyes vizsgálóhelyek közösen, multicentrikus vizsgálatok keretein
belül értékelik az újonnan tesztelni kívánt allergének tulajdonságait, hatásait, majd ezeket
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egyeztetve igyekeznek konszenzusra jutni, s csak utána emelik be véglegesen az új antigént a
tesztsor tagjai közé [30, 31, 35, 36, 37].
Napjainkban a pozitív reakció kiváltásához szükséges minimális és elégséges koncentráció elve
érvényesül. Lényeges, hogy szigorú szavatossági, tárolási, minőségmegőrzési előírások is
születtek, melyek betartása elengedhetetlen [43, 44].
2.
Az expozíciós és leolvasási idő
A rátevési próba során alapvető fontosságú, hogy a késői típusú túlérzékenységi reakción kívül,
azonnali, kontakt urticaria kimutatására is lehetőség nyílik. Ezen jelenség első magyarországi
leírója az 1970-es években Temesvári Erzsébet [22].
1924-ben a teszt expozíciós ideje 24 óra volt, az értkelés pedig 24-48 órában történt. 1970-től a 24
órás expozíció után a teszt értékelése 24-72 óráig bővült, azonban csak 1975-től kezdődően vált
rutinszerűvé a 20-40. percben történő leolvasás a korai reakciók regisztrálása érdekében. Ezután a
késői válaszokat 24-72 órás megfigyelés mellett rögzítették.
1990-től a tesztek leolvasása már a 20-60. percben, valamint a korábbi szabályokat követve 24-72
órás értékelés után az 5. napos (96. óra) regisztrálással is bővült.
2007-ben történt újabb előrelépés a metodika standardizálásában, ugyanis egyre több közlemény
született, mely szerint a tesztek értékelése a korábbi időpontokon kívül a 7. napon is szükséges,
ugyanis a pozitív reakciók 7-30%-a enélkül nem kerül felismerésre [39].
A Magyar Dermatológiai Társulat 1993-tól működő Kontakt Dermatitis Munkacsoportja, a 2008.
november 28-án megrendezésre kerülő ülésén tárgyalta a nemzetközi előírásoknak és gyakorlatnak
megfelelő metodikai kiegészítéseket. Ugyanezen ülésen fogadta el, és javasolta az első 20-60.
perces leolvasást, majd 48 órás expozíciót követően a 48, 72, 96 órás és a 7. napos leolvasást. Így
született meg a jelenleg is használatos epicutan teszt standard értékelésének szabályrendszere [45].
IV.
Napjaink gyakorlata
Az epicutan rátevési próba elvégzése a bőrgyógyászati gyakorlatban számos kórkép esetén
indokolt. Elsősorban allergiás kontakt dermatitis, irritatív kontakt dermatitis, periorális vagy
periorbitális dermatitis, dyshidrosis, dyshidrosiform ekzema, stasis dermatitis esetén végezzük el
a tesztet. Egyéb bőrbetegségek (pl.: atopiás dermatitis, psoriasis, lichen ruber planus, rosacea,
kontakt urticaria) is indikálhatják a tesztet [1].
A vizsgálat összesen 7 napig tart, mely során a betegek tünetmentes hátbőrére standard
koncentrációjú és meghatározott vivőanyagú allergéneket rögzítünk 48 órára atraumatikus
tapaszok segítségével (1. ábra).
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A teszt első órája (20-60. perc), majd a 48, 72, 96 órás és a 7. napos leolvasás kulcsfontosságú a
jelenleg érvényben lévő nemzetközi metodikai előírásoknak megfelelően. Korai reakcióként 2060. percben kontakt urticaria várható (2. ábra). Késői reakciókat a 48 órás okklúzió elteltével
várunk, mely erythema, oedema, inflitracio, seropapulosus reakció képében mutatkozhat változó
intenzitással (3. ábra). A tesztek értékelésének kritériumait a 2. táblázat mutatja [1, 46].
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A tesztelés során leggyakrabban a környezeti rutinsor allergénjeit alkalmazzuk (3. táblázat). A
betegek anamnézisének felvétele során dönthetünk egyéb tesztsorok (pl.: illatsor, szemészeti sor
stb.) felhelyezése mellett is [1].

A hazai 1976-os szenzibilizációs gyakoriságokat a 2019-es adataink tükrében bemutatva
érzékelhető a változó allergén gyakorisági tendencia, mely igazolja az epicutan tesztek
létjogosultságát, s felhívja a figyelmet a kor allergén trendejeinek monitorizálásának
szükségességére (4. táblázat).
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Összefoglalás
A történelmi áttekintés során látható, hogy az allergiás bőrbetegségek diagnosztikájának
sarokkövét jelentő epicutan teszteket az elmúlt 100 év kiemelkedő bőrgyógyászai-allergológusai
nagy gondossággal, a betegek gyógyulását maximálisan szem előtt tartva igyekeztek kialakítani.
Tudományos igényeségükkel, precizitásukkal maradandó vizsgálómódszert hoztak létre, melyet
az újabb korok változásainak megfelelően dinamikusan formáltak, tökéletesítettek.
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