
Dermatologi diagnozo postavimo s pomočjo 
epikutanega testiranja, ko testne snovi nanesemo 
na posebne obliže, ki jih nalepimo na kožo hrbta.

EPIKUTANO ALI KRPIČNO 
TESTIRANJE - testiranje na

kontaktne
alergene
K

adar se srbeče vnetne spremembe pojavijo zaradi 
stika kože s snovjo, s katero smo bili v preteklosti že 
v stiku in smo nanjo postali preobčutljivi, govorimo 
o alergijskem kontaktnem dermatitisu. Alergijski 

kontaktni dermatitis je pogosta bolezen, saj prizadene okoli 
20 % ljudi. Njena posebnost je, da se kožne spremembe 
pojavijo šele nekaj ur ali celo nekaj dni po stiku z alergenom, 
zato bolniki težko ugotovijo, katera snov je »kriva« za 
njihove težave. Za kontaktni alergen je vedno preobčutljiva 
koža celega telesa, vnetne spremembe pa se pojavijo le na 
mestu stika z alergenom.

Spremembe na koži 

Kožne spremembe lahko nastanejo akutno, v 24 do 96 urah 
po stiku z alergenom, vendar je pogostejši kroničen potek 
zaradi ponavljajočih se stikov z alergenom. Pri akutnem 
alergijskem kontaktnem dermatitisu, npr. po barvanju las, se 
na mestu stika z alergenom pojavi rdečina kože, lahko tudi 
mehurčki, rosenje in luščenje. Pri kroničnem poteku, npr. pri 
preobčutljivosti za kozmetične izdelke ali poklicne alergene, 
katerim smo izpostavljeni vsak dan, je koža pordela, 
zadebeljena in luščeča. 

KAKO POTEKA TESTIRANJE?

Diagnozo kontaktne preobčutljivosti postavimo s krpičnim 
(epikutanim) testiranjem, pri katerem testne snovi 
nanesemo na posebne obliže, ki jih nalepimo na kožo 

hrbta. Epikutano testiramo s standardno serijo alergenskih 
pripravkov, ki trenutno na našem geografskem področju 
obsega 30 alergenov, ki so najpogostejši povzročitelj 
kontaktne preobčutljivosti v našem okolju. Včasih 
standardni seriji dodamo tudi druge serije alergenskih 
pripravkov (npr. dentalno serijo) ali snovi iz bolnikovega 
domačega ali poklicnega okolja, za katere sumimo, da je 
nanje preobčutljiv (npr. kreme, deodoranti, ličila, zaščitne 
rokavice …).

Kaj pokaže test?

Obliži epikutanega testiranja ostanejo na koži 48 ur. Oceno 
testov opravimo po 48 in 72 urah, po najnovejših strokovnih 
priporočilih pa tudi 6. dan. V času testiranja odsvetujemo 
umivanje hrbta in težjo fizično aktivnost. Ob pozitivni 
reakciji se na testnem mestu pojavi srbenje, rdečina, 
bunčice in mehurčki. Spremembe, ki jih na koži izzovemo s 
testiranjem, spontano izzvenijo v nekaj dneh po odstranitvi 
sprožilnega alergena. Epikutanih testov ne izvajamo pri 

nosečnicah, pri bolnikih, kjer kožne spremembe še niso vsaj 
delno umirjene, pri obsežnem vnetju na testnem predelu, 
pri ljudeh, ki jemljejo nekatera protivnetna zdravila, in pri 
ljudeh, ki so pred kratkim uporabljali protivnetne kreme na 
koži hrbta. 

Zdravljenje z izogibanjem

Najpomembnejši in najtežji del alergološkega testiranja 
je vrednotenje rezultatov. Pozitiven test še ne pomeni, 
da je alergen povezan s trenutnimi težavami. Zdravljenje 
alergijskega kontaktnega dermatitisa temelji na izogibanju 
alergenu. Včasih je to težko, ker so nekateri alergeni 
prisotni skoraj povsod, npr. konzervansi in dišave v 
kozmetičnih izdelkih. Pri akutni obliki alergijskega 
kontaktnega dermatitisa pomagajo hladni obkladki s 
fiziološko raztopino in kortikosteroidne kreme, pri kronični 
obliki pa kortikosteroidna in negovalna mazila.
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Mednje sodijo kovine, predvsem nikelj, 
dišave in konzervansi. Alergijski kontaktni 
dermatitis se pogosteje pojavlja pri ljudeh, 

zaposlenih v nekaterih poklicih, npr. 
kovinski industriji, frizerstvu, zdravstvu 

in zobozdravstvu, gradbeništvu.
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Vsak srbeč izpuščaj še ne pomeni alergije. 
Dermatologi na podlagi pogovora z bolnikom in 
kliničnega pregleda najprej ocenimo, ali sploh gre 
za alergijsko bolezen. Kadar sumimo, da so kožne 
spremembe lahko posledica alergijske kontaktne 
preobčutljivosti na neko snov, s katero je bila koža v 
stiku, bolnika napotimo na epikutano testiranje.


