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W Polsce na choroby alergiczne choruje obecnie
około 15 milionów osób, a ich liczba co roku
się powiększa. Choroby alergiczne obejmują
astmę, alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapale‑
nie skóry, niektóre postacie pokrzywek, alergię
na leki, jad owadów oraz alergię pokarmową.
Sprawne funkcjonowanie naszych organizmów
zależy w dużym stopniu od odżywiania. Czasem
pokarm, który spożywamy, przestaje być na‑
szym sojusznikiem. Alergia pokarmowa stanowi
coraz poważniejszy problem współczesnych
społeczeństw. Niepokojącym zjawiskiem jest
zwłaszcza wzrost reakcji wstrząsowych po spo‑
życiu pokarmów. Nierzadko odnosi się również
wrażenie, że rodzice zbyt często i bez jakich‑
kolwiek podstaw wprowadzają u swoich dzieci
dietę eliminacyjną, nie uwzględniając złożoności
i indywidualności każdego przypadku alergii
pokarmowej. Bo nie ograniczenie, ale właśnie
różnorodność diety jest tak bardzo ważna
dla wzrastającego organizmu. Mimo ciągłego
postępu wiedzy medycznej i badań laboratoryj‑
nych, diagnostyka alergii pokarmowej pozostaje
nadal trudnym problemem. Wykazanie przy‑
czyny występujących dolegliwości i określenie
składników pożywienia, odpowiedzialnych za ich
wystąpienie, jest kluczowe dla rozpoznania
formy alergii, jaką stanowi nadwrażliwość po‑
karmowa. Zarówno w procesie diagnostycznym,
jak i w leczeniu bardzo często musi uczestniczyć
całe otoczenie pacjenta, ponieważ najlepszą
formą leczenia alergii pokarmowej jest skuteczna
eliminacja z diety szkodliwego pokarmu. Mam
nadzieję, że informacje zawarte w tej publikacji,
wywodzące się przede wszystkim z medycyny
opartej na faktach, a potwierdzone osobistym,
ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem,
pomogą Państwu zrozumieć istotę chorób oraz
sposoby ich diagnozowania i leczenia. Będę
wdzięczny za wszelkie uwagi i opnie.
~Autor
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Wprowadzenie
„Jeden zjada bardzo pięknie, z czego drugi zaraz pęknie…” – limeryk Lukrecjusza (Titus
Lucretius Carus,), żyjącego w I w. p.n.e., a przetłumaczony tak dowcipnie przez Kornela
Makuszyńskiego, bardzo jasno obrazuje, że „kłopoty” po spożytych pokarmach mieli rów‑
nież nasi przodkowie.
Należy zadać pytanie, czy każda niepokojąca reakcja pojawiająca się po posiłku, po‑
winna być klasyfikowana jako alergia. Aby mówić o alergii pokarmowej, trzeba na wstępie
wyjaśnić terminologię związaną z tym zagadnieniem. Każdemu z nas zdarzają się niepo‑
żądane reakcje po zjedzeniu niektórych produktów, począwszy od dyskomfortu w jamie
brzusznej, aż do wystąpienia różnych objawów. Jednak rzadko są to reakcje alergiczne.
Znacznie częściej pojawiają się objawy mylone z alergią pokarmową, takie jak różnego
rodzaju zatrucia pokarmowe, nietolerancje, awersje i dziwactwa pokarmowe.
Termin alergia pochodzi od słów allos i ergon (gr.) – co znaczy „zmienny, odbiegający
od normy sposób reagowania”.

Jaś
U 3‑miesięcznego chłopca karmionego sztucznie (mieszanka mleczna) wystąpiła wysypka
oraz biegunka. Po przejściu na dietę bezmleczną objawy chorobowe ustąpiły. Po dwóch
latach diety chłopiec mógł już jeść mleko i jego przetwory, a objawy chorobowe nie wystę‑
powały. Od 3. r.ż. uczęszczał do przedszkola. Bardzo często chorował. Najczęściej na za‑
palenia oskrzeli i płuc. Przebieg tych chorób był najczęściej bezgorączkowy, a w leczeniu
stosowano najczęściej antybiotyki. W wieku 4 lat u chłopca wystąpił katar i uczucie zatka‑
nego nosa oraz duszność po kontakcie z kotem. Duszność pojawiała się również w trakcie
infekcji oraz po wysiłku fizycznym. W 6. r.ż. chłopiec był konsultowany przez alergologa.
Rozpoznano u niego alergiczny nieżyt nosa i astmę oskrzelową.

Komentarz
Jest to bardzo często spotykany scenariusz wydarzeń. Brak wykonanej w okresie wcze‑
snego dzieciństwa diagnostyki alergologicznej był prawdopodobnie jedną z przyczyn tak
późnego rozpoznania astmy i alergicznego nieżytu nosa. Można przypuszczać, że gdyby
określono mechanizm alergii na białko mleka krowiego, czujność „alergologiczna” lekarza
prowadzącego zaowocowałaby znacznie wcześniejszą konsultacją specjalistyczną. Ten
przykład obrazuje, jak najczęściej przebiega zjawisko marszu alergicznego, które można
by nazwać również „naturalną ewolucją” choroby atopowej (alergicznej).
Objawy kliniczne, dolegliwości i związane z nimi choroby wywołane przez pokarmy
są bardzo różnorodne. Jak do tej pory nie wiadomo, dlaczego jeden pokarm‑alergen wy‑
wołuje różne objawy i/lub schorzenia. Często jest to schorzenie wielonarządowe z jedno‑
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czesnym występowaniem objawów ze strony skóry, układu oddechowego (w tym nosa)
i przewodu pokarmowego. Reakcje alergiczne są różnorodne i występują w każdym wie‑
ku, ale najczęściej dotyczą dzieci w pierwszych latach życia. Wywoływać je mogą właści‑
wie wszystkie pokarmy. Zjawisko to dotyczy również dzieci karmionych piersią, ponieważ
niektóre alergeny przechodzą do organizmu dziecka poprzez pokarm matki. Nietolerancja
pokarmowa, nadwrażliwość, alergia na pokarmy to określenia używane zamiennie i choć
ich objawy mogą być podobne, to różni je podstawowy mechanizm. Dlatego tak ważne
jest zrozumienie samej definicji: „Alergia pokarmowa, która jest wynikiem
niepożądanej reakcji immunologicznej na białka pokarmowe nie jest jed‑
ną zdefiniowaną chorobą, a raczej mechanizmem patofizjologicznym, który
leży u podstaw wielu określanych zespołów
objawów klinicznych albo zaburzeń ze strony
dla ciekawych
przewodu pokarmowego”.
Mechanizmy immunologiczne odgrywa‑
jące rolę w alergii na pokarmy podzielono
na dwa rodzaje: IgE‑zależne i IgE‑niezależ‑
ne. O IgE‑zależnym należy dodatkowo po‑
wiedzieć, że jest to mechanizm szybki, czyli
objawy po spożyciu alergenu mogą wystąpić
już po kilku minutach. Reakcje alergiczne
pojawiają się zwykle w tej samej konfigura‑
cji (po każdym spożyciu danego pokarmu
występują takie same objawy) i każda, nawet najmniejsza ilość alergenu wyzwala je.
To z tym mechanizmem związane są najczęściej reakcje anafilaktyczne (wstrząsowe).
Aby go wykryć, należy wykonać testy (skórne lub z surowicy krwi). Proces „wyrastania”
(ustępowania objawów) przy mechanizmie IgE‑zależnym najczęściej trwa dłużej (pewna
liczba dzieci, na szczęście niewielka, nigdy nie wyrasta z alergii na pokarm). U dzieci,
u których występuje IgE‑zależna alergia na pokarmy, często też obserwujemy zjawisko
marszu alergicznego.

W praktyce wystarczy spożycie
jednego orzeszka, a czasem nawet
zapach masła orzechowego, aby
u osoby uczulonej wywołać obja‑
wy. U osób bardzo silnie uczulonych na orzesz‑
ki ziemne (arachidowe) wystarczy nawet poca‑
łunek z osobą, która jadła orzechy arachidowe
lub używała pomadki do ust zawierającej olej
arachidowy.

Mechanizm IgE‑niezależny jest najczęściej znacznie wolniejszy, tzn. objawy pojawiają
się po kilkunastu godzinach, a czasem nawet po 3–4 dobach od spożycia. Popularne testy
alergologiczne (wykrywające IgE w skórze lub surowicy krwi) zawsze przy tym mechani‑
zmie wypadają ujemnie. W praktyce wcale nie tak rzadko spotykane są reakcje mieszane,
czyli IgE‑zależne i IgE‑niezależne. Zwykle proces wyrastania z alergii na pokarmy trwa
krócej przy mechanizmie IgE‑niezależnym. Pewnego rodzaju „zamieszanie” panuje przy
stawianiu diagnoz lekarskich. Określenia: skaza białkowa, alergia mleczna, nietolerancja
i nadwrażliwość nie są określeniami precyzyjnymi. Zaleca się zatem określanie mechani‑
zmu choroby – IgE‑zależny lub/i IgE‑niezależny – oraz manifestacji klinicznej, czyli cho‑
roby.
W praktyce pediatrycznej trudno jest odróżnić alergię IgE‑niezależną przewodu pokar‑
mowego od nietolerancji pokarmowej. Nietolerancja pokarmowa to zespół objawów klinicz‑
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nych, w którym istotną rolę odgrywają mechanizmy nieimmunologiczne. Wciąż funkcjonuje
nieprawdziwy stereotyp reakcji alergicznej zwanej efektem kumulacyjnym w alergii. Autor
artykułu na ten temat opublikował swoją teorię w 1931 roku. W swojej pracy przyrów‑
nał odpowiedź (reakcję alergiczną) do napełnienia beczki. Spożywanie alergenów napełnia
beczkę, a kiedy jej pojemność zostanie przekroczona, wtedy dopiero pojawiają się objawy.
Schemat ten, tak bardzo sugestywny, może być w pewnym sensie pomocny w zrozumie‑
niu objawów i mechanizmu nietolerancji pokarmowej, ale musimy pamiętać, że w alergii
na pokarmy IgE‑zależnej „wybuch beczki” następuje bardzo szybko. Zwykle już po pierwszej
kropli!!!
Najczęściej występuje nietolerancja laktozy (cukru mlecznego). Jest to niezdolność
trawienia większych ilości laktozy, wynikająca z niedoboru enzymu zwanego laktazą, któ‑
ry jest wytwarzany w rąbku jelita cienkiego. Laktaza rozkłada laktozę do prostych cukrów,
które mogą łatwo przenikać do krwiobiegu. Objawy (ból brzucha i biegunka) występują
bardzo szybko po spożyciu mleka krowiego (także innych ssaków).
Choroba występuje najczęściej rodzinnie, a ujawnia się w wieku młodzieńczym lub
u młodych dorosłych. Dziedziczy się ją w sposób autosomalny recesywny. Najczęściej
stwierdza się ją u Azjatów i Afrykanów, a najrzadziej w Europie (szczególnie w Skandyna‑
wii). Diagnozę stawia się na podstawie obrazu klinicznego. W celu jej potwierdzenia wyko‑
nywane są badania dodatkowe – test wodorowy lub/i test tolerancji laktozy. Choroba trwa
całe życie, ale pozwala na dobre funkcjonowanie pod warunkiem przestrze‑
gania diety i uzupełniania laktazy. Należy pamiętać, że wysoka aktywność
laktazy utrzymuje się przez pierwszy rok życia, lecz z wiekiem stopniowo
zanika, co może prowadzić do objawów nie‑
tolerancji laktozy przy jednorazowym spoży‑
dla ciekawych
ciu większej ilości słodkiego mleka u ludzi
zupełnie zdrowych. Ta sama ilość podawana
Napoje mleczne fermentowane:
w mniejszych porcjach lub w postaci fermen‑
jogurty, kefiry, mleko zsiadłe – po‑
towanych napojów mlecznych jest z reguły
lecane są chorym, którzy cierpią
dobrze tolerowana.
na nietolerancję cukru mlecznego

Ola

– laktozy. Nie wywołują one nieko‑
rzystnych objawów ze strony przewodu pokar‑
mowego, jak to ma miejsce po spożyciu mleka
słodkiego. Dobra tolerancja napojów fermento‑
wanych jest możliwa dzięki temu, że laktoza
zostaje rozłożona przez bakterie występujące
w tych produktach.

Dziewczynka urodzona z ciąży I, siłami na‑
tury, waga urodzeniowa 3200 g. W rodzinie
dziecka nie występują choroby alergiczne.
Przez pierwsze 2 miesiące życia karmiona
piersią i dokarmiana od 3. miesiąca mieszan‑
ką mleczną. Dziecko w 1. m.ż. przybrało na wadze 1 kg, a w drugim 700 g, rozwijało się
dobrze. W 3. miesiącu na skórze wystąpiła wysypka, na początku zlokalizowana wyłącznie
na twarzy, a następnie na całym ciele. Wysypce towarzyszył bardzo uciążliwy świąd i niepo‑
kój. Lekarz rodzinny rozpoznał atopowe zapalenie skóry i zalecił kąpiele i maści oraz dietę
z ograniczeniem mleka i jego przetworów oraz zmianę mieszanki na mleko z napisem HA.
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Rodzice zgłosili się do alergologa po 4 tygodniach diety z powodu braku poprawy.
W trakcie wizyty zalecono wyeliminowanie z jadłospisu matki mleka i jego przetworów
oraz wprowadzenie do dokarmiania mieszanki leczniczej (hydrolizat kazeiny)*. Po 4 tygo‑
dniach diety nastąpiła szybka poprawa objawów skórnych, dziecko uspokoiło się, ale nadal
utrzymywał się świąd, choć o znacznie słabszym nasileniu. Wykonano testy z surowicy krwi.
Wynik okazał się ujemny na następujące białka mleka krowiego: a-laktolobulinę i b‑laktoal‑
buminę, kazeinę. Zalecono prowokację polegającą na spożywaniu mleka i jego przetworów
przez mamę dziecka. Objawy powróciły w ciągu 2–3 dni.

Komentarz
Alergię na białka mleka krowiego spotykamy bardzo często. Choruje na nią od 5% do 10%
populacji do 1. r.ż. Choroba ta występuje także w rodzinach, w których do tej pory nikt
nie chorował na alergię, jednak informacje o schorzeniach alergicznych występujących
w najbliższej rodzinie mogą być obarczone dużym błędem. Często po latach okazuje
się, że objawy choroby alergicznej występowały lub nadal występują u najbliższej rodzi‑
ny. Ponieważ nikt nie zwracał na nie uwagi, dopiero choroba dziecka skierowała uwagę
na poszukiwanie tropu alergicznego wśród osób spowinowaconych. W Polsce wszystkie
mleczne mieszanki modyfikowane służące do karmienia niemowląt są pro‑
dukowane na bazie frakcji serwatkowej mleka krowiego. Częściej chorują
dzieci karmione sztucznie lub, tak jak w przypadku Oli, karmione w spo‑
sób mieszany. Objawy choroby pojawiają
się również u dzieci karmionych wyłącznie
dla ciekawych
piersią, bo alergeny mleka krowiego prze‑
chodzą do pokarmu matki, która spożywa
Wrodzony niedobór laktazy roz‑
mleko krowie, jego przetwory oraz cielęcinę
poznaje się, jeżeli biegunka wy‑
i wołowinę. Na podstawie zebranego wy‑
stępuje od pierwszego karmienia
wiadu, czyli rozmowy z rodzicami, opisywa‑
(mlekiem matki lub mieszanką
modyfikowaną). Jest to choroba bardzo rzadka.
nych przez nich objawów, a także rezultatu
Do tej pory opisano kilkadziesiąt rodzin, w któ‑
badania fizykalnego, lekarz podejrzewa, że
rych występuje to uwarunkowane genetycznie
dziecko może być uczulone na białka mleka
schorzenie.
krowiego. Następnie podejmuje wraz z ro‑
dzicami próbę wyeliminowania z jadłospisu
szkodliwego białka. Próba trwa, w zależności od schorzenia, od kilku dni do kilku tygodni
i przynosi rezultaty, gdy objawy chorobowe znikają lub ulegają wygaszeniu, a ponowne
wprowadzenie do jadłospisu białek mleka krowiego powoduje powrót dolegliwości. Na‑
bieramy wtedy pewności, że dziecko ma alergię lub nietolerancję białka mleka krowiego.
Podstawę leczenia stanowi dieta eliminacyjna. Aby leczenie było skuteczne, należy całko‑
wicie wyeliminować alergen białka mleka krowiego tak, aby organizm dziecka zablokował
(„zapomniał”) reakcję alergiczną. W przypadku, gdy matka karmiąca piersią decyduje się
na radykalną dietę, eliminując z niej białka mleka krowiego, powinna zbilansować dietę
w porozumieniu z lekarzem, wzbogacając ją o preparaty wapniowe i witaminy w rekomen‑
* Ze względów formalno-prawnych w przykładzie nie podano nazw handlowych mieszanek.
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dowanych dawkach. Dzieci karmione sztucznie powinny otrzymywać mie‑
szanki mlekozastępcze. Ich wybór jest zdecydowanie uzależniony od sku‑
teczności, czyli efektu leczniczego. Dlatego
też mieszanki mleczne oznaczone litrami HA
dla ciekawych
nie mają zastosowania w leczeniu, a jedynie
w profilaktyce.
Testy skórne lub/i z surowicy krwi po‑
twierdzają jedynie mechanizm schorzenia.
W przypadku Oli nie wykonano testów, ponie‑
waż przebieg choroby, diety eliminacyjnej oraz
prowokacja były wystarczającym dowodem.
W tym przypadku mechanizm schorzenia jest
prawdopodobnie IgE‑niezależny. Oznacza to,
że dopiero przebieg choroby lub/i wyniki te‑
stów wskazują, które pokarmy należy ocenić
za pomocą próby prowokacyjnej.

Mieszanki typu HA (hypoantyge‑
nowe) są preparatami powstały‑
mi na bazie mleka krowiego, w
których białko zostało poddane
częściowej hydrolizie tak, aby zmniejszyć jego
właściwości alergizujące. Niecałkowita hydroli‑
za białka powoduje, że odsetek tzw. „dużych
peptydów” (tzn. cząstek białek mleka krowie‑
go, mających właściwości uczulające) jest w
nich stosunkowo wysoki (około 30%). Z tego
powodu mieszanki HA nie nadają się do lecze‑
nia dzieci, u których już wystąpiły jakiekolwiek
objawy alergii na białka mleka.

Epilog
Prowokację wyznaczono Oli na 18. m.ż. W 12. miesiącu, po przypadkowym spożyciu przez
dziecko produktów mlecznych, wystąpiły objawy atopowego zapalenia skóry. Po trwającej
18 miesięcy diecie bezmlecznej dziewczynka je już mleko i jego przetwory. Jak do tej pory
(7 lat obserwacji), nie wystąpiły u niej inne schorzenia alergiczne.

Alergie na pokarmy. Jaka jest skala problemu?
Alergie stały się powszechnym problemem zdrowotnym w ostatnich 30 latach. Alergia
na pokarmy pojawia się najczęściej u niemowląt i małych dzieci, obejmuje od 3–8%
populacji. U ludzi dorosłych występuje u ok. 2–4%. Występuje najczęściej u ludzi cho‑
rujących na choroby alergiczne (astmę, alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry).
W tej grupie objawy alergiczne po spożyciu pokarmów wykazuje od 20–30% populacji.
Coraz więcej rodziców musi liczyć się z tym, że choroba ta może wystąpić u ich
dziecka. Badania naukowe dowodzą, że wystąpienie choroby alergicznej zależy od wielu
czynników, m.in. skłonności dziedzicznych oraz wpływu środowiska.
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Jakie pokarmy najczęściej nas uczulają?
Alergia pokarmowa stanowi coraz poważniejszy problem współczesnych społeczeństw,
głównie państw wysoko rozwiniętych.
W USA sklasyfikowano 8 grup stanowiących główne źródła antyge‑
nów: mleko krowie, jaja, ryby, skorupiaki, orzechy, orzeszki arachidowe,
soja i pszenica. Lista ta została potwierdzo‑
na przez Codex Alimentarius Commission
dla ciekawych
w 1999 roku i zyskała miano „wielkiej ósem‑
ki”. Pozostałe pokarmy (160) uczulają znacz‑
Codex Alimentarius, czyli Kodeks
nie rzadziej.

Żywnościowy (dosłowne tłuma‑
czenie z języka łacińskiego – „kod
żywienia”), oznacza szereg, za‑
równo ogólnych, jak i szczegółowych, standar‑
dów zapewniania bezpieczeństwa żywności.
Jego celem jest ochrona zdrowia konsumenta
oraz gwarancja stosowania uczciwej praktyki
w branży żywnościowej. Żywność wprowadzana
na rynek lokalny, czy też wysyłana na eksport
musi być bezpieczna i dobrej jakości. Codex
Alimentarius został utworzony w 1960 roku
wspólnie przez dwie agendy Organizacji Na‑
rodów Zjednoczonych: Organizację do Spraw
Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture
Organisation – FAO) i Światową Organizację
Zdrowia (World Health Organisation – WHO).
W pracach nad Kodeksem Żywnościowym
bierze udział 166 państw, które skupiają więk‑
szość ludności świata.

dla ciekawych
Wśród Chińczyków, którzy gotu‑
ją orzeszki ziemne, odnotowano
znacznie mniej alergii na nie, niż
wśród Amerykanów, którzy orzesz‑
ki prażą. W Singapurze najczęściej występują
reakcje alergiczne po spożyciu tradycyjnej zupy
z gniazd ptaków (jerzyków).

W Europie najczęściej alergizują: mleko
krowie, jajo kurze, pszenica, orzeszki ziem‑
ne, orzechy, ryby i owoce morza. Zwyczaje
kulinarne w danym regionie oraz potencjalna
siła wywoływania alergii przez dany pokarm
– przekładają się na częstość występowania
danej alergii. Dla przykładu: w USA u ludzi
dorosłych i dzieci często odnotowuje sie aler‑
gię na orzeszki ziemne, w Hiszpanii – na po‑
marańcze i brzoskwinie, w Japonii – na ryby
i ryż, w krajach skandynawskich – na ryby,
w Izraelu – na sezam i brzoskwinie. W na‑
szym kraju najczęstszym alergenem pokar‑
mowym u dzieci w 1. r.ż. są białka mleka
krowiego. Później, na pierwszej pozycji pla‑
suje się jajo kurze, następnie mleko i psze‑
nica. W dalszej kolejności na liście znajdują
się ryby i owoce morza, orzeszki ziemne,
owoce i warzywa oraz dodatki spożywcze.
Do tej pory nie stwierdzono, by żywność ge‑
netycznie modyfikowana (GMO – Genetically
Modified Organizm) miała większy wpływ
na powstawanie alergii. Ważniejszy jest ra‑
czej sposób przyrządzania pokarmów.

Alergeny pokarmowe
Mleko krowie
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W mleku krowim znajduje się prawie 30 białek, które opisano jako poten‑
cjalne alergeny. W wyniku koagulacji mleka uzyskuje się dwie frakcje – kazeinę
i białka serwatkowe, stanowiące odpowiednio ok. 80 i 20%. Najczęstszymi alergenami
są a-laktolobulina i b‑laktoalbumina, znajdująca się we frakcji serwatkowej mleka krowie‑
go, oraz kazeina. Objawy choroby pojawiają się również u dzieci karmionych wyłącznie
piersią, bo b-laktoglobulina i inne alergeny mleka krowiego przechodzą do pokarmu mat‑
ki, która spożywa mleko krowie, jego przetwory oraz cielęcinę i wołowinę.
W Polsce wszystkie mleczne mieszanki modyfikowane służące do karmienia niemowląt
są produkowane na bazie frakcji serwatkowej mleka krowiego. Coraz częściej obserwuje się
zjawisko eliminacji bardzo ważnych produktów żywnościowych, a szczególnie mleka i jego
przetworów, bez wcześniejszego przeprowadzenia jakiejkolwiek diagnostyki, dlatego należy
podkreślać rolę i znaczenie różnorodnej diety oraz mleka w naszym jadłospisie. Musimy pa‑
miętać, że mleko to produkt najbardziej wszechstronny pod względem wartości odżywczej.
Jest to niezbędny i najbardziej wartościowy składnik codziennej diety. Wszystkie rodzaje
mleka i produktów mlecznych zawierają składniki odżywcze zapewniające prawidłowe funk‑
cjonowanie organizmu i zachowanie dobrego stanu zdrowia. Są one konieczne szczególnie
w diecie dzieci i młodzieży, ponieważ mają kluczowe znaczenie w ich właściwym rozwoju
fizycznym i umysłowym.
W serach alergizuje najczęściej kazeina, ponieważ charakteryzuje się dużą odporno‑
ścią na temperaturę. Obróbka cieplna mleka zasadniczo nie zmienia w nim zawartości
białka, nie ulegają zmianie jego właściwości alergizujące, ponieważ struktury białek, które
są odpowiedzialne za reakcje nadwrażliwości wykazują odporność na działanie temperatu‑
ry. Stosowane obecnie procesy pasteryzacji i UHT zabijają niebezpieczne bakterie i prze‑
dłużają termin przechowywania i przydatności do spożycia, a jednocześnie
nie obniżają znacząco jego wartości odżywczych. Bez zmian pozostaje ilość
witaminy (A, B2 i D), a także zawartość tłuszczu, laktozy i składników mine‑
ralnych (takich jak wapń, fosfor, potas, magnez
i cynk). Pod wpływem ogrzewania mleka nie
zmienia się również wartość biologiczna białka,
dla ciekawych
a wręcz staje się ono łatwiej przyswajalne przez
organizm człowieka, ponieważ ułatwiony zosta‑
Naukowa definicja mleka mówi,
że mleko to płynna wydzielina
je dostęp enzymów trawiennych do cząsteczek
gruczołów mlecznych kobiety
białka. Obróbka termiczna w nieznaczny spo‑
i samic ssaków. Jej wytwarza‑
sób wpływa na obniżenie zawartości witamin
nie rozpoczyna się natychmiast po porodzie.
Stanowi naturalny, pełnowartościowy pokarm
(B1, B12, C, kwas foliowy). Straty tych witamin
niemowląt i młodych zwierząt.
zależą od temperatury ogrzewania: jest to 10%
w przypadku pasteryzacji i 20% przy obróbce
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mleka w procesie UHT. Pamiętajmy jednak o tym, że mleko nie jest głównym
źródłem witaminy C (w diecie człowieka tę rolę spełniają przede wszystkim
owoce i warzywa), a także, że zawiera zbyt
mało żelaza i m.in. dlatego właśnie nie zaleca
się go w żywieniu niemowląt. Mieszanki mo‑
dla ciekawych
dyfikowane wykazują natomiast odpowiednią
Wśród wszystkich przetworów
zawartość żelaza.

mlecznych sery żółte są najlep‑
szym źródłem wapnia. Zawierają
od 6 do 10 razy więcej wapnia
niż sery twarogowe, co wynika z zastosowa‑
nia innych procesów technologicznych pod‑
czas ich produkcji. Sery topione zawierają
mniejszą ilość wapnia, a podobną zawartość
tłuszczu w porównaniu z serami żółtymi. Dla
porównania: 100 g sera żółtego dostarcza
600–800 mg wapnia, a 100 g sera topio‑
nego 400–500 mg. Desery i lody mleczne
są również źródłem wapnia. Ich 100‑gramo‑
wa porcja zawiera 150–160 mg wapnia, ale
jednocześnie dużą ilość cukru i tłuszczu. Nie
są więc polecane osobom, które borykają się
z utrzymaniem prawidłowej wagi ciała.

Spośród różnych rodzajów mleka człowiek
najczęściej wykorzystuje w swojej diecie mle‑
ko krowie. Jednak w niektórych krajach prze‑
waża mleko innych gatunków zwierząt: mleko
owcze w Hiszpanii, kozie w Afryce i Azji, ba‑
wole w krajach azjatyckich, wielbłądzie w kra‑
jach arabskich (od przyszłego roku będzie do‑
stępne także w naszych sklepach), a kobyle
w Mongolii. Lapończycy piją mleko reniferów,
Peruwiańczycy – lamy, a w Himalajach spo‑
żywa się mleko jaków. Poszczególne rodzaje
mleka różnią się od siebie zawartością tłusz‑
czu (mleko krowie ma ok. 4–5% tłuszczu,
a np. renifera – ok. 22%). Kazeina mleka krowiego występuje w mleku innych
zwierząt, np. kazeina mleka kozy czy owcy jest w 85–90% identyczna pod
względem budowy chemicznej, co wskazuje
na bezzasadność wprowadzania tych rodza‑
dla ciekawych
jów mleka do diety uczulonych na białka mle‑
ka krowiego. Jednoznaczne stanowisko w tej
Mleko niektórych ssaków nie na‑
kwestii zajmują eksperci ESPACI (European
daje się do spożycia przez czło‑
Society for Paediatric Allergology and Clinial
wieka. Na przykład mleko fok i
Immunology – Europejskie Towarzystwo Aler‑
wielorybów zawiera 12 razy więcej
tłuszczu, a także więcej białka niż mleko kro‑
gologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej)
wie, natomiast prawie wcale nie zawiera wę‑
i ESPGHAN (European Society for Paediatric
glowodanów.
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition –
Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii,
Hepatologii i Żywienia Dzieci), którzy zabraniają stosowania mleka zwierząt innych gatun‑
ków u dzieci uczulonych na białko mleka krowiego.

reklama actiferol fe

delikatne
c
ch
żelazo dla najmłodszych
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Lekarze, aby ułatwić sobie wzajemne porozumiewanie się, ustalają mechanizm im‑
munologiczny (IgE‑zależny, IgE‑niezależny) oraz tzw. postacie chorobowe (manifestacje
kliniczne). Dzisiaj wiemy, że najczęstszą postacią alergii na białka mleka krowiego są
różnego rodzaju wysypki zwane atopowym zapaleniem skóry. Na drugim miejscu znaj‑
duje się tzw. postać obejmująca przewód pokarmowy, czyli takie objawy, jak: kolka,
wymioty, biegunka, ulewanie, refluks żołądkowo‑przełykowy, niedobór masy ciała, czyli
zespół złego wchłaniania, jako powikłanie długotrwałej biegunki, niedokrwistość nie‑
dobarwliwa (anemia) jako efekt przewlekłego krwawienia z przewodu pokarmowego.
Na trzecim miejscu co do częstości plasuje się postać związana z układem oddecho‑
wym: sapka nosowa, czyli obrzęk nosa, kichanie, surowiczy katar z nosa, upośledze‑
nie drożności nosa, świszczący oddech, przewlekły kaszel, nawracające zapalenie uszu
i gardła, a nawet astma. Objawy te nie zawsze występują w postaci „czystych” scho‑
rzeń, czyli obejmujących tylko i wyłącznie przewód pokarmowy, oddechowy lub skórę.
Bardzo często są to zespoły skojarzone, dotyczące zarówno skóry, nosa, jak i przewodu
pokarmowego. Obserwujemy zdecydowany wzrost zachorowań na alergię wywołaną
białkiem mleka krowiego przy równoczesnym złagodzeniu jej objawów. Ich różnorod‑
ność stawia przed nami wyzwanie, ponieważ przy jednym wspólnym czynniku spraw‑
czym musi stanowić znaczną trudność w rozpoznaniu i leczeniu chorujących dzieci.

Dominika
Urodzona z masą ciała 3400 g, siłami natury. Matka dziecka choruje na alergiczny nieżyt
nosa. Karmiona piersią i dokarmiana mieszanką mleczną od 2. m.ż. Objawy atopowe‑
go zapalenia skóry wystąpiły w 3. m.ż. Po konsultacji alergologicznej wyeliminowano
z jadłospisu dziecka i matki mleko i jego przetwory. Objawy atopowego zapalenia skóry
ustąpiły w ciągu 2 tygodni. Po 4 tygodniach dziecko było ponownie konsultowane przez
alergologa. Rodzice nie wyrazili zgody na wykonanie prowokacji pokarmowej oraz testów
z surowicy krwi. Matka nadal pozostawała na diecie bezmlecznej, a dziewczynkę dokar‑
miano mieszanką leczniczą.

Komentarz
Powyższy tok postępowania rodziców jest często spotykaną reakcją, ponieważ poprawa
po eliminacji alergenów (w tym wypadku białek mleka krowiego) ma tak spektakularny
charakter, że rodzice nie zgadzają się na prowokację. Nadal w takiej sytuacji pozbawieni
jesteśmy stuprocentowej pewności, czy dziecko reaguje uczuleniem na białko mleka kro‑
wiego. Nie potrafimy też zróżnicować mechanizmu choroby (IgE‑zależny czy też IgE‑nie‑
zależny lub mieszany).

Epilog
W 6. m.ż. po przypadkowym podaniu białka mleka krowiego objawy wystąpiły natych‑
miast pod postacią pokrzywki i wymiotów. W wykonanych po tym incydencie testach
stwierdzono IgE‑zależną (24 kU/l) postać choroby. Dziewczynka (2,5 roku) nadal pozosta‑
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je na diecie eliminacyjnej. Prowokacja pokarmowa ze względu na objawy i wysoki poziom
IgE na białka mleka krowiego planowana jest w warunkach szpitalnych.

Nikola
Rodzice zgłosili się na konsultację alergologiczną z powodu wysypki (atopowego zapalenia
skóry), która wystąpiła na całym ciele dziecka w 8. m.ż. Lekarz rodzinny zalecił eliminację
z jadłospisu dziecka mleka i jego przetworów. Po 2 miesiącach diety nie nastąpiła poprawa.
Dziewczynka od urodzenia karmiona była mieszankami mlecznymi. Do jej jadłospisu wpro‑
wadzano stopniowo dodatkowe pokarmy zgodnie z aktualnym schematem żywieniowym.
W trakcie wizyty wykonano testy z surowicy krwi – asIgE. Pozytywne (dodatnie) wyniki
stwierdzono na białko i żółtko jaja kurzego, pozostałe wyniki były ujemne (białko jaja: 12,5
IU/ml; żółtko jaja: 6,5 IU/L; mleko krowie: 0,285 IU/ml; wieprzowina <0,1
IU/ml; pszenica <0,1 IU/ml). Zalecono eliminację jaj i mięsa kury na okres 3
tygodni, po którym to czasie nastąpiła ogromna poprawa. Rodzice wykonali
w warunkach domowych prowokację – podano
dziecku w zupie jajo kury. Objawy skórne wy‑
dla ciekawych
stąpiły w ciągu kilku godzin.
Badania dotyczące problemu iden‑
tyfikacji pacjentów z utrzymującą
się długotrwałą postacią alergii
na mleko oraz pacjentów cierpią‑
cych na przemijającą formę tejże choroby po‑
zwoliły na sformułowanie pewnych wniosków.
Stwierdzono, że pięć epitopów wiążących
się z receptorami IgE, tj.: dwa znajdujące się
na powierzchni aS1‑kazeiny, jeden aS2‑kaze‑
iny i dwa na k‑kazeinie – nie są rozpoznawalne
przez układ immunologiczny pacjentów, którzy
są dotknięci krótkotrwałą formą alergii na mle‑
ko. Obecność przynajmniej jednego z trzech
epitopów, tj.: 123–132 a S1‑kazeiny, 171–180
aS2‑kazeiny i 155–164 k‑kazeiny, może świad‑
czyć o formie długotrwałej alergii na mleko.

Epilog

Manifestacja kliniczna alergii na pokarmy
zmienia się u dzieci wraz z wiekiem. Obja‑
wy pojawiające się dopiero w 8. m.ż bardzo
rzadko wiążą się z alergią na białko mleka
krowiego, tym bardziej, że dziewczynka była
karmiona mieszanką mleczną od urodzenia.
Objawy alergii na białko mleka krowiego
występują najczęściej w 3–5. m.ż. Niesku‑
teczność diety eliminacyjnej powinna zawsze
skłaniać lekarza prowadzącego do ponownej
analizy rozpoznania. Alergia na pokarm może
być jednym z czynników odgrywających rolę
w wywoływaniu objawów atopowego zapalenia skóry. U dziecka tak chorującego zaleca
się dietę eliminacyjną wyłącznie w przypadku potwierdzenia nadwrażliwości na dany po‑
karm w próbie eliminacji i prowokacji, tak jak to miało miejsce w omawianym przykładzie.
Testy mają dużą wartość pomocniczą, m.in. mówią o mechanizmie choroby. Jednak nie
należy ustalać diety eliminacyjnej wyłącznie na podstawie testów.
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Jaja kurze
Jaja kurze są bardzo popularnym składnikiem naszej diety. Często spoży‑
wane stanowią drugi w kolejności (po mleku krowim) pokarm obcogatun‑
kowy wprowadzany do diety dziecka. Najwięcej uczuleń na jajko spotyka
się w 2. r.ż. Jajo składa się z 4 podstawowych części, czyli z białka: 57–62%, żółtka:
26–32%, skorupy: 10–12%, błony: ok. 3%.
Kura domowa została udomowiona około 5 tysięcy lat temu i nie występuje
w środowisku naturalnym. Uważa się, że stanowi formę udomowioną kura bankiwa
(Gallus Gallus) należącą do tego samego nadrzędu, rzędu i rodziny, co przepiórka
japońska (Coturix coturnix japonica). Z punktu widzenia ewolucji nie‑
zwykle istotny jest wysoki konserwatyzm chromosomu Z, który został
zachowany w całości przez co najmniej 120 mln lat ewolucji ptaków.
Dlatego też prawdopodobnie alergeny
białkowe jaj bardzo różnych ptaków różnią
się od siebie tylko nieznacznie.
dla ciekawych
W jaju i mięsie kury uczula wiele
alergenów. Stosując różnorodne metody
badawcze, stwierdzono, że najczęściej
uczulającym białkiem w białku jaja jest
owotransferyna (53%), owomukoid (38%),
owoalbumina (32%) oraz lizozym (15%).
Wśród białek obecnych w żółtku jaja zwra‑
ca uwagę liwetyna, która może uczulać
poprzez drogi oddechowe.
Z reguły 100% badanych pacjentów
(alergików) uczulonych na jajo kurze wy‑
kazuje pozytywną reakcję na obecność
owoalbuminy.

Jajo to najdoskonalszy produkt
spożywczy pod względem składu
aminokwasów. Zawiera wszystkie
niezbędne dla człowieka amino‑
kwasy egzogenne, czyli takie, które są nam
niezbędne, choć organizm ludzki nie potrafi
ich sam wyprodukować.
Warto pamiętać, że najlepiej przyswajalne są
jaja gotowane na miękko, czyli ok. 3–4 min.
Zbyt długie gotowanie jajek (>10 min) po‑
woduje utratę witamin i obniżenie wartości
odżywczej białka nawet o 40%, ponadto pro‑
wadzi do reakcji siarki z żelazem (wokół żółtka
powstaje ciemnozielona obwódka), a jajo na‑
biera nieprzyjemnego zapachu.
Skorupa jaja może być źródłem groźnych bakte‑
rii: np. Salmonella, Escherichia coli, dlatego za‑
wsze przed przygotowaniem potrawy należy jajo
umyć w gorącej wodzie, a jaja surowe używane
do kremów lub sosów należy sparzyć wrzątkiem.
Nie wolno jednak myć jaj „na zapas”, a później
przechowywać w lodówce, ponieważ szybciej
się psują. Jaja przechowywane w chłodzie za‑
chowują świeżość ok. 3 tyg. Gotowanie jaj w wo‑
dzie o temperaturze powyżej 90 stopni przez
minimum 3,5 minuty niszczy zarówno bakterie,
jak i wirusy.
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Ryby
Alergia spowodowana spożywaniem ryb odegrała historyczną rolę w pionier‑
skich badaniach, dotyczących tzw. opacznych (alergicznych) reakcji orga‑
nizmu. Alergia na ryby zdarza się częściej w krajach, gdzie spożycie ryb
jest wyższe (Norwegia, Francja, Japonia) niż obserwowane przeciętnie w po‑
zostałych państwach. Najczęściej uczula: dorsz, śledź, węgorz, szprot, sardyna, łosoś,
karp. Obecność białka zbliżonego w swojej strukturze do białka dorsza została potwier‑
dzona w tkance mięsnej innych gatunków ryb, np. karpia czy szczupaka. Dorsz, śledź,
flądra, płastuga, makrela mają wspólną strukturę alergenową. Wszystkie te gatunki należą
do nadrzędu kostnoszkieletowych, dlatego równoczesna alergia na wiele gatunków ryb
jest bardzo częsta. Uważa się, że istnieją dwa typy tego uczulenia: jeden
polega na nietolerowaniu pojedynczych gatunków, np. dorsza, drugi cechuje
się nadwrażliwością na wiele gatunków ryb. U uczulonych równie często
stwierdza się alergię krzyżową na ryby z aler‑
gią na mięczaki i skorupiaki. Alergia na ryby
jest zawsze reakcją IgE‑zależną, czyli można
dla ciekawych
ją wykazać w testach skórnych lub surowicy
krwi.
Nowością na naszym rynku są

preparaty Omegamed, w których
długołańcuchowe wielonienasy‑
cone kwasy tłuszczowe zostały
wyprodukowane z alg morskich. Dzięki tej
technologii uzyskano preparaty wolne od za‑
nieczyszczeń metalami ciężkimi i mogą być
zażywane przez kobiety w ciąży, matki karmią‑
ce i niemowlęta.

Alergie te występują częściej po spo‑
życiu surowej lub krótko smażonej ryby,
jednak wysoka temperatura nie likwiduje
alergenów zawartych w mięsie, czyli reakcje
wywołuje zarówno surowa, jak i gotowana
ryba. Aktywność alergenową posiadają tak‑
że mączka rybna i żelatyna rybia. Opisano
również reakcje po spożyciu mięsa zwierząt karmionych mączką rybną (jest stosowana
powszechnie jako karma dla zwierząt). Reakcje alergiczne na ryby występują w krótkim
odstępie czasu od jej spożycia i często są groźne dla życia. Alergia ta stanowi ważny
problem u dzieci i osób dorosłych, ponieważ z alergii na ryby się nie „wyrasta”, zatem
objawy występują przez całe życie. Główne objawy reakcji na ryby to: objawy ze strony
przewodu pokarmowego (bóle brzucha, biegunki, nudności, wymioty, obrzęk języka
i warg oraz świąd jamy ustnej), objawy skórne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy,
świąd skóry), objawy ze strony układu oddechowego (duszność – zaostrzenie astmy,

reklama omegamed
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nieżyt nosa i spojówek) lub reakcja wstrząsowa – anafilaktyczna (spadek ciśnienia tęt‑
niczego, utrata przytomności).
Według aktualnych polskich zaleceń dotyczących żywienia zdrowych dzieci, w 1. r.ż.
ryby powinno się podawać od 7. miesiąca. Zwykle zalecane są ryby morskie ze względu
na dużą zawartość LC‑PUFA (skrót ang.: Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids, czyli
długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe). Ze względu na możliwość kumu‑
lacji zanieczyszczeń nie zaleca się podawania małym dzieciom mięs następujących ryb:
makreli królewskiej, płytecznika, miecznika, rekina. U dzieci uczulonych na białka ryby
wskazane jest uzupełnianie LC‑PUFA – suplementy diety. Dobrą alternatywę dla uzupeł‑
niania tych niedoborów stanowią suplementy diety, w których LC‑PUFA są pochodzenia
roślinnego, co gwarantuje brak zanieczyszczeń oraz brak nawet śladowych ilości białek
ryb.
Niektóre ryby zawierają duże ilości histaminy (np. tuńczyk) lub mają zdolność jej wy‑
zwalania, ale nie poprzez reakcję alergiczną. Zjawisko to prowadzi do powstawania reakcji
pseudoalergicznej lub toksycznej. Objawy mogą być bardzo nasilone i przy‑
pominać reakcję alergiczną. Do wytworzenia ogromnej ilości histaminy może
dojść również w nadpsutym mięsie ryb z rodziny makrelowatych. Prawdo‑
podobnie ma to związek z bakteriami, które syntetyzują histaminę z bia‑
łek tych ryb. Histamina to główny mediator
w procesie zapalnym, uwalniany przez nasze
dla ciekawych
komórki. Występuje naturalnie w organizmie
ludzkim, pełni funkcję neuroprzekaźnika pro‑
Podczas jedzenia surowych ryb
cesów zapalnych oraz np. pobudza wydzie‑
(śledzi, łososi, dorszy, tuńczyków,
lanie kwasu żołądkowego. W wyniku reakcji
makreli i in.) może dojść do zara‑
żenia się pasożytem (obleniec –
alergicznych we krwi człowieka dochodzi
Anisakis simplex). Połykane jest stadium larwy,
do uwalniania histaminy i rozwoju reakcji za‑
która – przechodząc przez przewód pokarmowy
palnej. Odróżnienie tych dwóch typów reakcji
– wywołuje reakcję alergiczno‑zapalną. Zwykle
(pseudoalergicznej od alergicznej) jest trudne
objawy (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy,
bóle brzucha) występują stosunkowo szybko
i zwykle wymaga szczegółowej diagnostyki
po spożyciu surowej lub niedogotowanej ryby.
alergologicznej.
Rozpoznanie wydaje sie bardzo prawdopo‑
dobne, gdy pojawiają się takie objawy, a testy

na alergeny ryb są ujemne.
Mięczaki, takie jak małże, kalmary, ostrygi,
ślimaki oraz ośmiornice, są dość rzadko spo‑
tykanym czynnikiem wywołującym alergie.
Te jednak charakteryzują się silnymi objawami klinicznymi, aż do zagrażających życiu. Po spo‑
życiu mięczaków może również dojść do reakcji krzyżowej z rybami różnych gatunków.

W przypadku alergii na ryby, mięczaki i skorupiaki powinno się wykluczyć z diety
produkty wywołujące reakcję alergiczną i zastąpić je produktami bogatymi w białko, mi‑
nerały, witaminy i nienasycone kwasy tłuszczowe. Do takich produktów należą rośliny
strączkowe, mięso, jaja, sery, zboża czy oliwa z oliwek. Pod kontrolą lekarza można
również uzupełniać dietę (medyczne określenie – suplementacja) kwasami omega–3 czyli
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LC‑PUFA. Zgodnie ze stanowiskiem Polskiej Grupy Ekspertów z 2010 roku kobiety ciężar‑
ne i karmiące powinny otrzymywać dziennie min 200 mg DHA (kwas dokozaheksaeno‑
wy), a w przypadku niskiego spożycia ryb suplementacja powinna wynosić 400–600 mg.
DHA to jeden z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega‑3, które mają
szczególne znaczenie dla prawidłowego rozwoju mózgu oraz wzroku. Jeżeli dziecko nie
jest karmione piersią, należy uzupełniać braki DHA. Zalecane spożycie wielonienasyco‑
nych kwasów tłuszczowych z grupy omega‑3 dla dzieci do 3 r.ż. wynosi 150–200 mg
dziennie.

Skorupiaki
Skorupiaki, krewetki, homary, kraby, langusty czy raki, mają duży
potencjał alergizujący. Alergeny zawarte w ich mięsie są odporne
na wysokie temperatury, a do reakcji uczuleniowej może dojść na‑
wet po ekspozycji na zapach podczas gotowania. U osób wrażliwych
może się wyzwolić histamina, która wywołuje reakcję pseudoaler‑
giczną – podobnie jak w przypadku ryb. Spożywanie skorupiaków
w Polsce ogranicza się do szczególnych okazji i nie jest powszechne.
Na świecie stanowi jednak na tyle istotny problem, że skorupiaki trafiły na listę „wielkiej
ósemki” jako rodzaj pożywienia o wysokim potencjale alergennym. W USA rozróżnia się
ok. 30 jadalnych gatunków skorupiaków, m.in. krewetki, kraby, langusty i raki. Alergeny
krewetki należą do najlepiej scharakteryzowanych. Oszacowano, że spożycie 1÷2 krewe‑
tek średniej wielkości może pobudzić reakcję anafilaktyczną u uczulonych osób. Uczulenia
na alergeny krabów zauważono głównie w środowiskach zawodowo związanych z prze‑
twarzaniem mięsa krabów. Reakcje IgE‑zależne dotyczą głównie ekstraktów uzyskanych
podczas gotowania, nie zaś podczas kontaktu z surowcem w stanie nieprzetworzonym.

Orzechy
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Grupa ta obejmuje orzechy rosnące na drzewach w różnych stre‑
fach klimatycznych, m.in. migdały, orzechy brazylijskie, włoskie,
laskowe czy pistacje. W Europie wśród reakcji na orzechy naj‑
więcej uczuleń spowodowanych jest spożywaniem orzechów wło‑
skich (Corylus avallena).
Niedawno przeprowadzono badania mające na celu określenie frakcji białkowych od‑
powiedzialnych za reakcję alergiczną na migdały. Alergeny migdałów reagowały krzyżowo
z alergenami orzechów włoskich i laskowych.
Orzechy brazylijskie posiadają w swojej strukturze także białka o potencjale alergen‑
nym, jednak w naszym kraju reakcje z nimi związane nie zostały jeszcze opisane. Dane
zamieszczone w literaturze potwierdzają coraz częstsze przypadki alergii z powodu spo‑
żywania nerkowców, pistacji czy mango – należących do tej samej botanicznej rodziny,
co orzechy włoskie.

Orzeszki ziemne
Orzech arachidowy (Arachis hypogaea) nie jest orzechem. Należy do roślin strączkowych
(Leguminosae). Owoce w formie strąka zawierają nasiona znane jako orzechy arachidowe,
ziemne, arachidy lub fistaszki (ang. peanuts, earth nuts, monkey nuts). Do roślin strączko‑
wych zalicza się również m.in. groch, fasolę, soczewicę, soję. Typowy skład
orzechów arachidowych to: 46,1% tłuszczu, 25,7% białek, 19,2% węglowoda‑
nów i 7,3% błonnika pokarmowego. Stanowią wartościowy składnik żywności,
ale jednocześnie są popularnym źródłem wielu
silnych alergenów. Około 7–10% ich białka za‑
dla ciekawych
wiera substancje o stwierdzonym charakterze
alergennym. Stwierdzono, że wykazują one
również odporność na działanie wysokiej tem‑
W 1988 roku opisano przypadek
reakcji alergicznej u pasażera sa‑
peratury. Częstotliwość występowania alergii
molotu, u którego doszło do bar‑
na orzeszki arachidowe wynosi ok. 0,5÷0,7%
dzo gwałtownej reakcji w związku
populacji ogółem. Ten rodzaj alergii pokarmo‑
z występowaniem alergenów orzeszków ziem‑
wej jest najpowszechniejszy w Stanach Zjed‑
nych w systemie wentylacyjnym samolotu.
Od tego czasu niektóre linie lotnicze wprowa‑
noczonych (ok. 2 mln pacjentów), a w Europie
dziły zakaz podawania przekąsek z orzechami
zjawisko to ma charakter porównywalny i wy‑
arachidowymi. W 1999 roku, po spożyciu ka‑
stępuje w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Holan‑
napki zawierającej śladowe ilości oleju arachi‑
dowego, zmarł angielski sportowiec Ross Bailli.
dii, Francji. W krajach o odmiennych preferen‑
cjach pokarmowych problem ten przedstawia
się jeszcze inaczej, np. w Arabii Saudyjskiej
ok. 20% pacjentów‑alergików cierpi na ten rodzaj alergii. Uczulenia na arachidy są tam naj‑
częściej występującą formą choroby, powodującą częste przypadki anafilaksji (wstrząsu). Nie
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została określona w jednoznaczny sposób ilość progowa dawki białka arachidowego, która
może pobudzić organizm do walki z alergenem. U niektórych pacjentów dawka 100 mg biał‑
ka arachidowego może sprowokować reakcję alergiczną, u innych zaś reakcja taka pojawia
się dopiero po spożyciu 200 mg białka. W konsekwencji jedyną skuteczną ochroną dla
osób cierpiących na alergie pokarmowe wywoływane spożyciem arachidów jest unikanie
kontaktów z potencjalnym alergenem. Często jednak nastręcza to trudności. Śladowe ilości
orzeszków arachidowych mogą znajdować się w różnych produktach pokarmo‑
wych (informacja taka nie zawsze jest zamieszczana na etykiecie towaru), także
napojach, poza tym w kosmetykach. Spożycie całych orzechów i masła ara‑
chidowego stanowi 80% całkowitej konsump‑
cji orzechów arachidowych i ich przetworów.
Poza tym są one masowo stosowane w pro‑
dla ciekawych
dukcji przekąsek, herbatników, wyrobów cu‑
kierniczych, ciast, deserów, lodów, cukierków,
Analiza dokumentacji z lat 1993–
96 w Szwecji wykazała, że wśród
płatków śniadaniowych, chałwy, gotowych dań
obserwowanych 61 przypadków
wegetariańskich, przypraw, sosów chilli, po‑
ciężkich reakcji niepożądanych
traw kuchni wietnamskiej, chińskiej itp. Ślado‑
na żywność, 45 było następstwem uczulenia
na orzechy arachidowe.
we ilości alergenu mogą przypadkowo dostać
się do produktu właściwie na każdym etapie
jego wyrobu, a także podczas przechowywania
i transportu. Zanieczyszczenie produktu zachodzi np. wówczas, gdy do jego wyrobu użyto
tych samych maszyn, jakie zastosowano w produkcji innego artykułu, zawierającego w swym
składzie czynnik uczulający. Olej arachidowy, o ile nie jest rafinowany, posiada wystarczającą
ilość białka do wyzwolenia reakcji alergicznej. Orzechy arachidowe i ich przetwory wykorzy‑
stuje się do produkcji pasz dla zwierząt, także szamponów, kremów i innych kosmetyków.
W tym przypadku penetrację alergenów ułatwiają mikrourazy skóry, zaś stosowanie kremów
na brodawki sutkowe karmiących kobiet prowadzi niekiedy do alergizacji niemowląt. Alergia
u niemowląt może też być następstwem uczulenia, tak w przebiegu życia wewnątrzmacicz‑
nego, jak i po urodzeniu, gdy matka w ciąży, a potem karmiąca, świadomie lub nieświadomie
spożywa arachidy.
Uczulenie może nastąpić nie tylko na drodze bezpośredniego spożycia, ale również po‑
przez inhalacje. Symptomy choroby pojawiają się niemal natychmiast ze strony systemu im‑
munologicznego skóry (pokrzywka), układu pokarmowego (wymioty, bóle brzucha, biegunka)
czy oddechowego (katar, kichanie, obrzęk nosa, duszność). Częstym przypadkiem kontaktu
z alergenami orzeszków jest wyłącznie atak astmy. U osób z nadwrażliwością niektóre białka
orzechów arachidowych uruchamiają mechanizmy alergiczne, które w pewnych przypadkach
mogą prowadzić do nagłego zgonu w przebiegu wstrząsu anafilaktycznego. Wyroby pakowane
podlegają stosownym przepisom prawnym, nie dotyczy to jednak produktów żywnościowych
sprzedawanych luzem oraz małej gastronomii, dlatego też osoba cierpiąca na ciężką alergię musi
pamiętać, że nie wystarczy nawet dokładne przestudiowanie listy składników danego produktu
spożywczego. U ludzi silnie uczulonych niezbędne jest zatem noszenie bransoletki wskazującej
na orzeszki arachidowe jako przyczynę ewentualnego wstrząsu anafilaktycznego oraz zestawu
ratunkowego z epinefryną (adrenaliną) do natychmiastowego podania.

Soja
Zosia
Dziewczynka od urodzenia karmiona była mieszankami mlecznymi (mleko modyfikowane).
W 3. m.ż. lekarz rodziny rozpoznał alergię IgE‑zależną na białka mleka krowiego i atopowe
zapalenie skóry. Zalecił, aby do karmienia Zosi wprowadzić mieszankę leczniczą (hydrolizat
o znacznym stopniu hydrolizy 1). Dziewczynka nie chciała jeść tego preparatu mlekoza‑
stępczego, w związku z czym rodzice wraz z lekarzem rodzinnym zdecydowali o podaniu
preparatu sojowego. Dziecko bardzo chętnie go spożywało. W 5. m.ż. powróciły objawy
atopowego zapalenia skóry oraz wystąpiła przewlekła biegunka, a dodatkowo dziecko prze‑
stało przybierać na wadze.
Konsultacja alergologiczna potwierdziła IgE‑zależną alergię na białka mleka krowiego
oraz soję. Zalecono karmienie Zosi mieszanką elementarną. W ciągu 4 tygodni całkowicie
ustąpiły wcześniejsze objawy chorobowe. Rodzice dziecka nie wyrazili zgody na prowokację
pokarmową.

Komentarz
Rezygnacja z karmienia hydrolizatami o znacznym stopniu hydrolizy i zamiana ich na pre‑
paraty sojowe podyktowana jest najczęściej podobnymi okolicznościami, jak w omawianym
przykładzie. Smak i zapach (często nawet gorzej odbierany przez rodziców) tych preparatów
leczniczych to częsta przyczyna takich zmian. Dziecko zazwyczaj akceptuje hydrolizaty, jeżeli
otrzyma je w pierwszych 3 miesiącach, natomiast wprowadzanie ich do diety starszych nie‑
mowląt jest trudniejsze. Alergia na soję najczęściej pojawia się u dzieci, u których wcześniej
wystąpiła alergia na białka mleka krowiego.

Epilog
Prowokacja pokarmowa na białka mleka krowiego – ujemna dopiero w 24. m.ż. Prowo‑
kacja na soję (przypadkowe spożycie) – dodatnia w 30. m.ż. W 5. r.ż. u Zosi wystąpiły
objawy alergicznego nieżytu nosa w okresie od maja do czerwca (alergia na trawy). Pro‑
wokacja na soję w 5. r.ż. okazała się ujemna.
Ziarno sojowe jest wykorzystywane jako składnik racjonalnego żywienia człowieka
już od III w. p.n.e. Ze względu na wysokie wartości odżywcze, niski koszt produkcji
oraz szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym konsumpcja soi w ostatnim czasie
wyraźnie wzrasta. Soja w postaci mąki, granulatu itp. wchodzi w skład wielu wyrobów
gotowych, jak np. hamburgery, pasztety, niektóre gatunki pieczywa, koncentraty, sosy,
mrożonki.

1

Ze względów formalno-prawnych w przykładzie nie podano nazw handlowych mieszanek.
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Mieszanki mlekozastępcze zawierające w swoim składzie białko soi są stosowa‑
ne od 80 lat w karmieniu niemowląt źle tolerujących mleko krowie. Soja była popu‑
larnym źródłem białka wprowadzanym do diety dziecka już w okresie niemowlęcym
w postaci specjalnych odżywek, szczególnie w przypadkach, w których stwierdzano
alergię na mleko krowie. Okazało się jednak, że w 50% dzieci reagujące alergicznie
na mleko wykazują również uczulenie na soję. Obecnie na rynku polskim oferuje się
wiele mieszanek zawierających białko sojowe. Są to preparaty sojowe II generacji, które
w porównaniu z wcześniej stosowanymi cechują się łatwiejszą przyswajalnością, mają
lepszy zapach, smak. Według stanowiska grupy ekspertów z Europejskiego Towarzy‑
stwa ds. Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia (ESPGHAN) preparaty sojowe nie
powinny być stosowane w profilaktyce i leczeniu chorób alergicznych.
Objawy alergii na soję podobne są do objawów występujących w przebiegu nadwraż‑
liwości na mleko krowie. Najczęściej stwierdza się klasyczne dolegliwości ze strony prze‑
wodu pokarmowego: brak apetytu, wymioty, bóle brzucha, biegunki, czasami z domiesz‑
ką krwi, niepokój podczas karmienia oraz zmiany skórne (pokrzywki, atopowe zapalenie
skóry). Znacznie rzadziej obserwowane są napady astmatyczne. W części przypadków do‑
chodzi do zniszczenia prawidłowej struktury ściany jelita cienkiego, co przypomina zmia‑
ny w celiakii. Leczenie alergii na soję polega na stosowaniu diety eliminacyjnej, a więc
niezawierającej tego składnika pokarmowego. W praktyce codziennej obserwujemy, że
w niektórych przypadkach całkowite ustąpienie objawów chorobowych następuje po za‑
mianie jednego preparatu sojowego na inny, a nie po zupełnym wykluczeniu soi z diety.
Wynika to najprawdopodobniej z różnych właściwości fizykochemicznych tych prepara‑
tów na skutek odmiennych technologii ich obróbki. Zidentyfikowano również alergeny wy‑
stępujące w lecytynie sojowej, którą stosuje się powszechnie jako emulgator w procesach
technologicznych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

15 ml, 100ml

Skutecznie zapobiega pieluszkowemu zapaleniu skóry

reklama nanozin

TESTOWANY POD NADZOREM PEDIATRÓW *
• do codziennego stosowania • higieniczny • łatwy do stosowania jedną ręką
Wyrób medyczny. Nanozin™ należy stosować przy każdej zmianie pieluszki.
* więcej informacji o badaniach klinicznych i produktach na stronie www.sequoia.pl

Pszenica
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Ze wszystkich gatunków zbóż pszenica alergizuje najczęściej. Niekiedy
następuje to poprzez pokarm matki. Pszenica to zboże, które należy
do podstawowych w diecie każdego człowieka. Ma wiele antygenów –
stwierdzono ich aż 40. U niemowląt pszenica zwykle jest trzecim z kolei
alergenem pokarmowym, na które dziecko się uczula, po jaju kurzym
i mleku. Nadwrażliwość na pszenicę występuje u niemowląt rzadziej niż
na pozostałe dwa alergeny. Stwierdzono, że odczyny krzyżowe z pszenicą
dają żyto, ryż, jęczmień i soja. Według aktualnych polskich zaleceń uza‑
sadnione jest unikanie zarówno wczesnego (<4. m.ż.), jak
i późnego (>7. m.ż.) wprowadzania glutenu. Gluten powin‑
no się wprowadzać podczas karmienia piersią, ponieważ
takie postępowanie zmniejsza ryzyko zacho‑
rowania na celiakię oraz cukrzycę. Uczulenia
dla ciekawych
lub nietolerancję na pszenicę nie należy mylić
z celiakią, czyli chorobą trzewną. Celiakię ob‑
Od 2009 roku zgodnie z doku‑
serwuje się u osób genetycznie na nią po‑
mentami Kościoła katolickiego
datnych. Choroba ta wiąże się z obecnością
możliwe jest przyjmowanie przez
glutenu w pokarmie. Gluten to białko wystę‑
pacjentów chorujących na ce‑
pujące w ziarnach pszenicy, jęczmienia, żyta
liakię komunii pod postacią opłatka. Opłatki
niskoglutenowe wypiekane są przez specjalną
i owsa (w naszym kraju owies jest bardzo za‑
zaprzysiężoną piekarnię komunikantów.
nieczyszczony innymi zbożami), co oznacza,
że dieta chorego nie może zawierać wielu
podstawowych ogólnodostępnych produktów
spożywczych, takich jak np. chleb, bułki, ciasta, pierogi, kluski, makarony itp. Jedynie
dieta bezglutenowa pozwala na pozbycie się objawów celiakii. Za bezglutenowe uważa
się przetwory z ryżu, kukurydzy, prosa i sorga, a także gryki. Na celiakię choruje się
przez całe życie, a jedyna jak dotąd terapia polega na całkowitym wyeliminowaniu z diety
glutenu. Natomiast alergia i/lub nietolerancja pszenicy zwykle po kilku latach diety ule‑
ga wygaszeniu (wyrastanie z alergii). Współistnienie celiakii i nadwrażliwości alergicznej
na jakiekolwiek zboże zdarza się ogromnie rzadko. Szacuje się, że na celiakię cierpi po‑
nad 1:100 do 1:300 Europejczyków. Aktualnie wyróżniamy cztery postacie tej choroby:
klasyczną, nietypową, niemą i latentną. Choroba atakuje głównie jelito cienkie. W razie
spożycia pokarmu zawierającego gluten pobudzone zostają komórki odpornościowe w je‑
licie cienkim, co w konsekwencji prowadzi do stanu zapalnego i miejscowego uszkodze‑
nia organu. W ten sposób zakłócony zostaje prawidłowy proces trawienia i wchłaniania
pokarmów. W przypadku choroby nieleczonej, efektem mogą być poważne komplikacje
zdrowotne: utrata masy ciała, bóle brzucha, przewlekłe biegunki, pojawienie się różnego
rodzaju niedoborów, jak np. anemii, niedoboru wzrostu, a także innych problemów, m.in.
padaczki, osteoporozy oraz opóźnienia dojrzewania płciowego. Objawy nieleczonej celiakii
mają charakter zróżnicowany w zależności od człowieka, co więcej, nie zawsze dotyczą
one układu trawiennego. Utrudnia to diagnozę. Pacjenci stosujący dietę bezglutenową,
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jeszcze przed dokładnym zbadaniem ich przez specjalistę, narażają się na błędną diagno‑
zę lub/i późne wykrycie choroby, ponieważ diagnostyka jest miarodajna tylko wtedy, gdy
pacjent je gluten (co najmniej 6 tygodni). Nie ma pojedynczego testu diagnostycznego,
na podstawie którego można by w 100% potwierdzić tę chorobę. Obraz kliniczny, badania
z krwi oraz biopsja jelit stanowią podstawę do rozpoznania tej choroby.
Pszenica może być także alergenem powietrzopochodnym (aeroalergenem) lub wziew‑
nym. Choroby zawodowe dróg oddechowych wywołane uczuleniem na pszenicę występu‑
ją głównie u młynarzy i piekarzy przebywających w pomieszczeniach zamkniętych.

Owoce i warzywa
Najczęstsze pokarmy wywołujące reakcje alergiczne u ludzi dorosłych
to właśnie owoce i warzywa. U pacjentów uczulonych na pyłki (drzew, traw,
chwastów) spożycie owoców i/lub warzyw (marchew, seler i koper) wywołu‑
je czasami zespół alergii jamy ustnej (OAS). Seler należy do tych alergenów
pokarmowych, których spożycie, zwłaszcza przed wysiłkiem, może wywo‑
łać reakcję anafilaktyczną W wielu publikacjach podkreślano, że po selerze
marchew należy do najczęściej alergizujących jarzyn. Dość częsta jest także
alergia na jabłka. Występuje najczęściej u młodych dorosłych uczulonych
na pyłki brzozy. W praktyce coraz częściej zespół alergii jamy ustnej (OAS)
plasuje się pomiędzy alergią na pyłki (również innych drzew) a owocami,
przede wszystkim jabłkami, ale także ba‑
nanami, pomarańczami, mandarynkami,
dla ciekawych
melonami, kiwi, awokado, brzoskwiniami,
śliwkami, wiśniami, czereśniami i gruszka‑
Zespół alergii jamy ustnej (OAS)
mi. Na ogół uważa się, że uczulenie na pyłek
występuje u pacjentów uczulo‑
brzozy (choćby bezobjawowe) wyprzedza po‑
nych na pyłki brzozy, najczęściej
wstanie nadwrażliwości na owoce.
po spożyciu surowych jabłek, gru‑

szek, śliwek, brzoskwiń, czereśni,
orzechów laskowych, migdałów, selera, pomi‑
dora, marchwi. Obserwacje kliniczne wskazują,
że najbardziej istotne alergeny marchwi, sele‑
ra, podobnie jak szeregu innych owoców i ja‑
rzyn będących przyczyną objawów OAS, są cie‑
płochwiejne, w następstwie czego wiele osób
uczulonych dobrze znosi te alergeny w formie
gotowanej lub pieczonej.
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Czekolada

Czekolada, ziarno kakaowca, wbrew obiegowym opiniom
bardzo rzadko daje reakcje alergiczne. Alergen ten jest
bardzo zbliżony do aler‑
genów orzechów. W pro‑
dla ciekawych
cesie produkcji czekolady alergeny kakaowca
najczęściej ulegają znacznym modyfikacjom
Współcześnie niemal każdy pro‑
i dlatego prawdopodobnie tak rzadko powo‑
dukt spożywczy zawiera dodatki
dują objawy po spożyciu tego popularnego
różnych substancji poprawiają‑
smakołyku. Objawy alergii po zjedzeniu cze‑
cych smak, zapach, barwę, kon‑
systencję lub zapewniających większą trwałość
kolady prawdopodobnie znacznie częściej
produktu. Należy podkreślić, że wszystkie
mają związek z zanieczyszczeniami tejże
te substancje, dopuszczone do stosowania
(orzechy włoskie, orzechy ziemne, sezam
w produkcji żywności, zostały zbadane jako
niestwarzające zagrożenia dla zdrowia ludzi,
itp.) lub występowaniem tzw. objawów pseu‑
jednak istnieje określona grupa pacjentów,
doalergicznych. Mogą one być bardzo nasilo‑
która może reagować różnorodnymi objawa‑
ne i przypominać reakcję alergiczną.
mi na regularne spożywanie tych produktów.

Najlepiej zostały opisane objawy występujące
po glutaminianie sodu (E‑621). Dodatek ten
wywodzi się z tradycji kuchni azjatyckiej. Po‑
wszechnie stosowany poprawia intensywność
doznań smakowo‑węchowych. U osób podat‑
nych powoduje jednak tzw. „syndrom chińskiej
restauracji”: nudności, ślinotok, pocenie się
i świąd skóry, nawracające obrzęki skóry i ślu‑
zówek, a także możliwe napady duszności. jak
w astmie.

Jak manifestuje się alergia pokarmowa,
czyli jakie mogą wystąpić objawy po
spożyciu produktów, które nas uczulają?
Atopowe zapalenie skóry
Lekarze, aby ułatwić sobie wzajemne porozumiewanie się, ustalają tzw. postacie choro‑
bowe, czyli manifestację kliniczną alergii na pokarmy.
Atopowe zapalenie skóry – AZS – to nawrotowa, przewlekła, zapalna choroba skóry
(skóry właściwej i naskórka). Ze względu na wyniki ostatnich badań oraz nowe nazewnic‑
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two chorób alergicznych różnicuje się choroby skóry na podstawie udziału mechanizmu
związanego z obecnością przeciwciał IgE. Dlatego też bardzo często w różnego rodzaju
publikacjach naukowych i edukacyjnych można spotkać nazwę Zespół Atopowego wypry‑
sku/Zapalenia Skóry (ZAZS). Zespół ten obejmuje przypadki związane z IgE, czyli według
starego nazewnictwa AZS.
AZS jest schorzeniem, którego częstość w pierwszych 2 latach życia wynosi
od 9–20%. Choroba ta występuje tak samo często u chłopców, jak i dziewcząt, a wystę‑
puje z różnym nasileniem w poszczególnych krajach. Do rozwoju choroby predysponują
uwarunkowania genetyczne, ale jej przebieg ma związek z bardzo wieloma czynnikami
zewnętrznymi, do których należą: klimat, kontakt z alergenami, zanieczyszczenie środo‑
wiska, stres, czynniki psychiczne, infekcje ogólne i infekcje miejscowe skóry.
Wiadomo, że dziedziczenie tego schorzenia jest bardzo złożone i nie podle‑
ga regułom klasycznego dziedziczenia mendlowskiego. U około 60% dzieci
z AZS objawy widoczne są już w pierwszych
12. m.ż., a w 90% przed ukończeniem 5.
dla ciekawych
r.ż. Rozpoznanie, ze względu na bardzo ty‑
powy obraz, nie nastręcza zwykle trudności.
Amerykańska Akademia Derma‑
U tego samego dziecka w różnych okresach
tologiczna proponuje następującą
życia zmiany skórne mają odmienną lokaliza‑
definicję nieuwzględniającą no‑
cję, a co za tym idzie – inny obraz kliniczny,
wego nazewnictwa: „Atopowe za‑
w związku z czym w przebiegu tej choroby
palenie skóry jest przewlekłą chorobą zapalną
skóry przebiegającą ze świądem, która najczę‑
można wyróżnić trzy fazy.
ściej występuje u dzieci, ale może się pojawić
u dorosłych i ma charakter nawrotowy. Często
wiąże się ze zwiększonym stężeniem IgE w su‑
rowicy oraz alergią typu I, alergicznym nieży‑
tem nosa i astmą w wywiadzie osobniczym lub
rodzinnym.”

I faza — okresu niemowlęcego, który roz‑
poczyna się zwykle ok. 2–3. m.ż. – cechuje
się występowaniem zmian grudkowo‑wy‑
siękowych zlokalizowanych na podłożu ru‑
mieniowym. Zmiany te są często sączące,
łatwo ulegają wtórnym zakażeniom. Pierwsze zmiany pojawiają się na twarzy (policzki),
za uszami (nasada płatków) oraz na skórze owłosionej głowy. Dość często występują
zmiany o charakterze „pieniążkowatym” u dzieci ok. 12. m.ż.
II faza — późnego dzieciństwa – charakteryzuje się wybitną suchością skóry, a zmia‑
ny lokalizują się głównie na powierzchniach zgięciowych dużych stawów (pod kolanami,
w zgięciu łokciowym).

75g, 285g
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III faza — okresu młodzieńczego i osób dorosłych – manifestuje się symetrycznym
umiejscowieniem zmian skórnych, zlokalizowanych najczęściej w okolicy oczodołów, ust,
tułowia, obręczy kończyn dolnych, grzbietów dłoni. W tej fazie zwykle występuje ogromne
nasilenie świądu. Nie ma żadnych testów laboratoryjnych, które ostatecznie mogłyby po‑
twierdzić rozpoznanie AZS. Wiodący objaw to uporczywy świąd, a chorobę rozpoznaje się
na podstawie kryteriów klinicznych.
W patomechanizmie zmian skórnych dużą rolę, zwłaszcza u małych dzieci, odgrywa
alergia. Kolejność alergii na poszczególne pokarmy w dużym stopniu zależy od wieku. Naj‑
wcześniej uczula mleko krowie, potem kolejno: jaja, pszenica i ryby. Czas zaprzestania
karmienia piersią jest następnym okresem częstego powstawania nadwrażliwości pokarmo‑
wej, bo wtedy do jadłospisu dziecka włącza się zwykle dużo nowych pokarmów. Rola tych
alergenów wraz z wiekiem dziecka wygasa. Z wiekiem rośnie rola alergenów powietrznopo‑
chodnych (roztoczy, pyłków traw, pleśni itp.) oraz alergenów kontaktowych np. niklu, chro‑
mu. A więc u dzieci starszych najczęściej dominują alergeny powietrznopochodne. Wpływ
poszczególnych czynników na powstawanie zmian skórnych u każdego chorującego na AZS
dziecka jest różny, dlatego każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie.
Rola alergenów pokarmowych w wywoływaniu i utrzymywaniu się objawów AZS jest
ogromnie częsta głównie w I fazie (okresie niemowlęcym). Różnorodność objawów oraz
czynników wywołujących AZS stawia przed nami wyzwanie dotyczące zaleceń dietetycz‑
nych, ponieważ w chorobie tej coraz częściej wprowadza się dietę, która nie dość że nie
jest skuteczna, to może mieć negatywny wpływ na rozwój rosnącego organizmu. Warto
jeszcze raz podkreślić, że dieta eliminacyjna powinna być wprowadzona na podstawie ze‑
branego wywiadu, czyli rozmowy z rodzicami, opisywanych przez nich objawów, a także
rezultatu badania fizykalnego, także testów alergologicznych. Lekarz nabiera podejrzenia,
że dziecko może być uczulone na jakiś pokarm (alergen). Następnie wraz z rodzicami po‑
dejmuje próbę wyeliminowania z jadłospisu szkodliwego pokarmu. Jeżeli ta próba, trwa‑
jąca od 2 do kilku tygodni, przynosi rezultaty, to znaczy objawy chorobowe znikają lub
ulegają wygaszeniu, a ponowne wprowadzenie do jadłospisu danego pokarmu powoduje
powrót dolegliwości, wtedy nabieramy pewności, że dziecko powinno być na diecie elimi‑
nacyjnej. Podstawa leczenia to dieta eliminacyjna trwająca od 12 do 24 miesięcy lub dłu‑
żej. Czas trwania diety uzależniony jest od postaci choroby, jej mechanizmu oraz wyniku
próby prowokacyjnej. Aby leczenie było skuteczne, należy całkowicie wyeliminować dany
alergen, tak aby organizm dziecka zablokował („zapomniał”) reakcję alergiczną.
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Pokrzywka/obrzęk naczyniowo‑ruchowy
Kolejną chorobą o podłożu alergicznym, którą często wywołują pokarmy, jest pokrzyw‑
ka. Zarówno pokrzywka, jak i obrzęk naczyniowo‑ruchowy mogą być związane z sze‑
regiem różnorodnych mechanizmów alergicznych (pokarmy ok. 20%), ale także innych
niealergicznych schorzeń infekcyjnych (bakteryjne, wirusowe, grzybicze), pasożytniczych,
genetycznych, tkanki łącznej, metabolicznych, nowotworowych. Może być też wynikiem
kontaktu z alergenem, użądleniem przez owady, nadwrażliwością na leki, efektem czynni‑
ków fizycznych i psychicznych. Ze względu na mechanizm reakcji pokrzywkę podzielono
na alergiczną i niealergiczną.
Pokrzywka alergiczna ze względu na mechanizm reakcji dzielona jest na IgE‑zależną
i IgE‑niezależną. Ze względu na czas trwania pokrzywkę kwalifikujemy jako ostrą i przewlekłą
(powyżej 6 tygodni). Najczęściej u dzieci po pokarmach obserwuje się pokrzywkę ostrą IgE‑za‑
leżną. Dla choroby tej charakterystyczne są swędzące, otoczone przez rumień, blade, dobrze
ograniczone wykwity plamiste lub uniesione bąble zajmujące powierzchniową warstwę skóry.
Zmiany pokrzywkowe pojawiają się i znikają zwykle w tym samym umiejscowieniu, nie wystę‑
pują dłużej niż przez 12–24 godziny. Z kolei obrzęk naczyniowo‑ruchowy to proces dotyczący
głębszych warstw skóry, często towarzyszący pokrzywce. Patomechanizm pokrzywki i obrzę‑
ku naczynioruchowego jest wspólny, a różnice morfologiczne wynikają z miejsca uwalniania
czynników (mediatorów) zapalenia.

Przewód pokarmowy
Na drugim miejscu co do częstości występowania choroby znajduje się postać obejmująca
przewód pokarmowy, charakteryzująca się takimi objawami, jak: kolka, wymioty, biegunka,
ulewanie, refluks żołądkowo‑przełykowy, niedobór masy ciała, czyli zespół złego wchła‑
niania, jako powikłanie długotrwałej biegunki, niedokrwistość niedobarwliwa (anemia) jako
efekt przewlekłego krwawienia z przewodu pokarmowego. Objawy te mogą występować po‑

Zawsze polecaj dierol™
w biegunce i powikłaniach przewodu pokarmowego
Skuteczność i bezpieczeństwo Saccharomyces boulardii została
potwierdzona w wielu badaniach klinicznych u niemowląt i dzieci.*
dierol™ saszetki dla niemowląt od pierwszych dni życia

reklama dierol

Zawartość saszetki należy rozpuścić w wodzie lub pokarmie. Nie zmienia smaku. dierol zawiera 250 mg Saccharomyces boulardii (5 miliardów CFU/saszetka).
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Ważna informacja: produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.
*Więcej informacji o badaniach klinicznych i produktach na stronie: www.sequoia.pl
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jedynczo lub grupowo. Często, szczególnie u małych dzieci, jest schorzeniem
wielonarządowym z jednoczesnym występowaniem objawów ze strony skóry,
układu oddechowego, w tym nosa i przewodu
pokarmowego. Czasem schorzenie to dotyczy
dla ciekawych
wyłącznie jelit (zapalenie eozynofilowego
przełyku, żołądka, jelita cienkiego, okrężnicy,
Eozynofilowe zapalenie przełyku
odbytu). Manifestacja kliniczna alergicznego
występuje najczęściej u młodych
eozynofilowego zapalenia zależy od lokalizacji
mężczyzn rasy białej, chorujących
zajętego odcinka lub odcinków oraz od tego,
od wielu lat na różne schorzenia
alergiczne (astma, alergiczny nieżyt nosa, ato‑
jaka warstwa ściany przewodu pokarmowego
powe zapalenie skóry). Objawy kliniczne często
jest nim zajęta. Gdy np. zapalenie obejmuje
przypominają chorobę refluksową (żołądkowowarstwę mięśniową, pojawiają się zwykle
przełykową), ale dość charakterystycznym obja‑
wem są skargi na okresowe uwięźnięcie pokarmu
bóle brzucha, wymioty, trudności z przełyka‑
w przełyku. Rozpoznanie stawiane jest zwykle po
niem pokarmów (choroba dotyczy przełyku),
diagnostyce (alergologicznej i gastrologicznej) oraz
biegunki, a czasem zaparcia.
po wykonaniu biopsji (wycinka) pobranej w czasie
badania endoskopowego oraz wykluczeniu innych
schorzeń o podobnym obrazie, czyli podobnej ma‑
nifestacji klinicznej.

Układ oddechowy
Na trzecim miejscu co do częstości występowania choroby plasuje się jej postać związa‑
na z układem oddechowym: sapka nosowa, czyli obrzęk nosa, kichanie, surowiczy katar
z nosa, upośledzenie drożności nosa, świszczący oddech, przewlekły kaszel, nawracające
zapalenie uszu i gardła, a nawet astma. Alergia na pokarmy często współistnieje z astmą.
Czasem u osoby chorującej na astmę objawy mogą wystąpić na skutek inhalacji alergenu
pokarmowego (np. astma u piekarzy).
Nierzadko alergia na pokarmy jest przyczyną wysiękowego zapalenia uszu u dzieci. Ob‑
jawy te nie zawsze występują w postaci „czystych” schorzeń, czyli obejmujących tylko układ

w alergicznym nieżycie nosa

reklama sinomarin

• oczyszcza nos z alergenów
• likwiduje obrzęk
• wspomaga działanie innych leków

Dla niemowląt
od pierwszych dni życia

Dla niemowląt
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oddechowy. Bardzo często są to zespoły skojarzone, związane zarówno ze skórą,,układem
oddechowym jak i przewodem pokarmowym. Różnorodność objawów stawia przed nami
dodatkowe wyzwanie, ponieważ przy jednym wspólnym czynniku wywołującym stanowi
znaczną trudność w rozpoznaniu i leczeniu takich dzieci.

Anafilaksja – wstrząs
Zgodnie z aktualnie obowiązującą definicją pod pojęciem anafilaksji rozumiemy wszyst‑
kie ogólnoustrojowe (systemowe, ciężkie) objawy nadwrażliwości alergicznej i nie‑
alergicznej. Mechanizm anafilaksji na pokarmy najczęściej jest IgE‑zależny. Reakcje
wstrząsowe (wielonarządowe, anafilaktyczne), wyzwalane przez pokarmy, na szczęście
występują rzadko, ale w ostatnich latach liczba takich reakcji wyraźnie wzrosła. Reak‑
cja wstrząsowa może wystąpić w każdym wieku. Najczęściej występuje po orzeszkach
ziemnych, rybach, owocach morza, selerze, jaju kurzym, mleku, pszenicy.
Objawy po spożytym pokarmie występują bardzo szybko, zwykle w cią‑
gu kilkunastu minut. Pierwsza pojawia się pokrzywka i obrzęk języka,
a w dalszej kolejności duszność, nudności,
wymioty, spadek ciśnienia krwi, utrata przy‑
tomności. Nie zawsze rozwija się pełny ze‑
dla ciekawych
spół objawów zagrażających życiu. U mło‑
dzieży i dorosłych często taka reakcja może
W roku 2000 w USA odnotowano
ok. 30 tys. hospitalizacji z powo‑
mieć związek z dużym wysiłkiem fizycznym.

du reakcji anafilaktycznych spo‑
wodowanych pokarmami, z czego
200 zakończyło się zgonem. W ponad 80%
przyczyną były orzeszki ziemne.

Reakcja anafilaktyczna na pokarm wy‑
zwolona wysiłkiem fizycznym występuje tyl‑
ko wtedy, gdy pacjent wykonuje ćwiczenia
fizyczne w ciągu 2–4 godzin po spożyciu
pokarmu. Jeśli zaś chory nie podejmuje wysiłku, może spożywać pokarm bez żadnych
widocznych objawów/dolegliwości. W przypadku takich reakcji nie zawsze udaje się jed‑
noznacznie zdiagnozować mechanizm immunologiczny. Występują one najczęściej u mło‑
dych kobiet, a ich główną przyczyną jest białko zawarte w pszenicy (omega‑5-gliadyna),
jednak opisy przypadków dotyczą również innych pokarmów, np. owoców morza, selera.

Nietypowe objawy alergii
Według niektórych autorów do objawów chorobowych mogących mieć związek z alerge‑
nami pokarmowymi należą: bóle głowy – migrena, drażliwość, koszmary nocne, lęki, brak
koncentracji, zespół przewlekłego zmęczenia, zespół jelita drażliwego, trądzik. Istnieją
również pojedyncze opisy dotyczące możliwości związku alergii na pokarmy z objawami
takimi, jak: białkomocz, nadmierne pocenie się, napady padaczkowe, bolesne miesiącz‑
kowanie. Objawy te nie są typowe dla alergii na pokarm, ale należy je brać pod uwagę,
gdy nie udaje się ustalić przyczyn tych dolegliwości. Pacjenci, u których występują takie
dolegliwości, często przez wiele lat nie zostają prawidłowo zdiagnozowani. Zwykle lekarz
w takiej sytuacji rozpoznaje schorzenie na tle nerwicowym (psychosomatycznym). Należy
jednak zaznaczyć, że takie postacie alergii na pokarmy spotykane są rzadko. Zanim podej‑
mie się decyzje o diecie eliminacyjnej diagnostyka tych objawów i schorzeń powinna być
bardzo precyzyjna. Jeszcze raz należy podkreślić bardzo ważną rolę „złotego standardu”
diagnostycznego, czyli podwójnej ślepej próby kontrolowanej placebo (DBPCFC), co do‑
tyczy szczególnie dorosłych pacjentów.

Co to jest alergia krzyżowa?
Kamil
Chłopiec urodził się z I ciąży, siłami natury. Masa urodzeniowa ciała – 2300 g. Ojciec dziecka
choruje na alergiczny nieżyt nosa. Przez 4 pierwsze miesiące życia dziecko karmiono piersią
i dokarmiano mlekiem modyfikowanym. W 2. m.ż. wystąpiły objawy atopowego zapalenia
skóry zlokalizowane na twarzy, a w 3. miesiącu objawy te objęły całe ciało. Od 3. miesiąca
podczas karmienia piersią matka stosowała dietę bezmleczną. Od 5. m.ż. chło‑
piec był karmiony wyłącznie mieszankami leczniczymi. Pomimo zastosowanej
diety nie nastąpiła poprawa. Od 5. miesiąca do jadłospisu dziecka wprowadza‑
no stopniowo: ziemniaki, dynię, marchewkę,
buraki, brokuły, ryż, kukurydzę, pszenicę, żyto,
dla ciekawych
mięso jagnięce, mięso królika, koninę, bana‑
ny, jabłka i gruszki. Do jadłospisu nie wpro‑
wadzono jaj kurzych, ponieważ w wykonanych
Zespół drób–jajo łączy alergię na
żółtko z uczuleniem wziewnym
testach stwierdzono wysoki poziom przeciwciał
na ptasie pióra, za które odpo‑
IgE na białko jaja kurzego. W 15. m.ż. dziec‑
wiedzialne jest białko (liwetyna)
ko spożyło dodane do zupy (ugotowane) jajko
obecna w piórach, mięsie drobiowym i jajach.
przepiórki. Objawy pokrzywki i wymioty wystą‑
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piły w ciągu kilkunastu minut po zjedzeniu. Po raz pierwszy chłopiec był konsultowany przez
alergologa w 16. m.ż. Przyczyną konsultacji był brak poprawy objawów atopowego zapalenia
skóry, pomimo stosowania rygorystycznej diety eliminacyjnej, oraz objawy, które pojawiły się
po spożyciu jajka przepiórki. W trakcie wizyty wykonano następujące badania IgE: białko jaja
65,7 IU/ml; żółtko jaja 21,5 IU/ml; mleko krowie 0,285 IU/ml; wieprzowina <0,1 IU/ml; psze‑
nica <0,1 IU/ml. W 2. r.ż. po raz pierwszy wystąpiła duszność – świszczący oddech. Podobne
objawy towarzyszyły w wieku późniejszym infekcjom o charakterze wirusowym. Pojawiały się
także po dużym wysiłku fizycznym lub płaczu oraz po kontakcie z kotem. Astma oskrzelowa
i alergiczny nieżyt nosa zostały rozpoznane w 3. r.ż. W wieku 2,5 lat oraz 3. r.ż. po przypad‑
kowym dotknięciu surowego jajka kurzego, w miejscu dotknięcia (ręka) wystąpiła pokrzywka.
W wieku 5 lat wykonano testy skórne z wynikiem dodatnim: roztocza kurzu domowego, ple‑
śnie, sierść kota, sierść psa, pyłki traw i żyto, pyłki chwastów. Mleko krowie i jego przetwory
wprowadzono do jadłospisu dziecka w 5. r.ż. W wieku 5 lat i 9 miesięcy po zjedzeniu niewiel‑
kiej ilości omletu z jajka strusia wystąpiła pokrzywka na dłoniach i szyi. Próba wcześniejszego
dotykania surowego jajka strusia przebiegła bez reakcji.

Komentarz
Jest to przykład krzyżowej alergii pokarmowej. Na szczęście taki przebieg choroby należy
do rzadkości. W przedstawionym przypadku alergizacja nastąpiła prawdopodobnie w trak‑
cie życia płodowego lub/i podczas karmienia piersią, ponieważ dziecko nigdy nie jadło jaja
kurzego. Drugim ważnym problem jest pojawienie się astmy i alergicznego nieżytu nosa
w 3. r.ż. Aktualne dane epidemiologiczne i badania oceniające związek pomiędzy chorobami
wykazały, że atopowe zapalenie skóry i alergia pokarmowa zazwyczaj poprzedzają rozwój
alergicznego nieżytu nosa i astmy oskrzelowej.

Epilog
Chłopiec nie uczęszczał do przedszkola, ponieważ nie zapewniono mu diety bezjajecznej.
Szczepienia ochronne wykonywane były w specjalistycznej Poradni ds. Szczepień. Dziec‑
ko nadal pozostaje na diecie eliminacyjnej bez jaj kurzych i innego drobiu. Prowokacja
pokarmowa na jajo kury odbędzie się w warunkach szpitalnych w 8. r.ż.
Obecność pokarmowej reaktywności krzyżowej to częsty problem kliniczny. Alergia
krzyżowa jest prawie zawsze związana z mechanizmem IgE. Pierwsze informacje na te‑
mat zjawiska alergii krzyżowej pochodzą z lat 40. ubiegłego stulecia. Odkrycie budowy
alergenu pozwoliło na częściowe zrozumienie mechanizmu alergii krzyżowej. Zjawisko
to warunkuje budowa tzw. antygenów głównych, rozpoznawanych przez system immuno‑
logiczny i stymulujących syntezę specyficznych przeciwciał IgE. Krzyżowa reaktywność
może wystąpić wówczas, gdy przeciwciała IgE wytworzone przeciwko określonemu aler‑
genowi (np. jajo kurze) rozpoznają i wiążą podobne białko pochodzące z innego źródła,
np. jajo przepiórki. Białko to charakteryzuje się dużym podobieństwem lub identycznością
w zakresie pewnych fragmentów alergenów (epitopów). W przypadku, gdy antygeny po‑
siadają identyczne (lub o bardzo zbliżonej budowie) epitopy, przeciwciała IgE prawdopo‑
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dobnie nie rozpoznają różnic w ich budowie. Oznacza to, że „mylą się” i atakują wszystkie
podobne białka. To podobieństwo ma związek z rozwojem filogenetycznym, czyli koli‑
gacjami rozwojowymi pomiędzy różnymi gatunkami. Mimo postępu wiedzy medycznej,
do chwili obecnej nie potrafimy z całą pewnością odpowiedzieć na pytanie, czy u danego
pacjenta na pewno wystąpi taka reakcja. Problemy diagnostyczne w dużej mierze wyni‑
kają z różnorodności spożywanych pokarmów, dominacji pokarmów już przetworzonych
(co wpływa na zmienność siły uczulającej), a także warunków przechowywania żywności
i dodawanych do nich substancji konserwujących – zagęszczających, zakwaszających,
a także stabilizatorów, emulgatorów i antyutleniaczy. Klinika, czyli występujące objawy
alergii krzyżowej, jest niezwykle bogata, a objawy ze względu na mechanizm IgE‑zależny
występują zwykle – jak w zaprezentowanym przypadku – po 15–30 min od spożycia aler‑
genu. Wśród głównych dolegliwości dominują objawy skórne, np. pokrzywka, rumień czy
zaostrzenie zmian w przebiegu atopowego zapalenia skóry oraz objawy z przewodu pokar‑
mowego (bóle brzucha, biegunki, nudności, wymioty), możliwe są także objawy ze strony
układu oddechowego (świąd gardła, krtani, nieżyt nosa, kaszel czy napady duszności).
Oprócz typowych objawów klinicznych, związanych przede wszystkim z mechani‑
zmem IgE‑zależnym, alergia krzyżowa może manifestować się pod postacią różnych, rza‑
dziej spotykanych zespołów i dolegliwości.
W przypadku jaja kurzego krzyżowe reakcje opisane zostały wielokrotnie, m.in. z jajami
innych ptaków: indyków, kaczek, gęsi, perliczek, przepiórek oraz strusia, a w przypadku mleka
krowiego opisano już reakcję krzyżową z mlekiem parzystokopytnych. Reakcja z mlekiem kozy
występuje u 90% dzieci uczulonych na białka mleka krowy.

Karol
Objawy atopowego zapalenia skóry wystąpiły u dziecka w 3. m.ż. W wyni‑
ku diagnostyki alergologicznej ustalono IgE‑zależną alergią na białka mleka
krowiego. Dieta eliminacyjna z wyłączeniem mleka i jego przetworów okaza‑
ła sie bardzo skuteczna. Kiedy chłopiec miał
8 miesięcy, babcia podała mu mleko kozie.
dla ciekawych
W ciągu 15 min na całym ciele wystąpiła
pokrzywka. Matka zaaplikowała lek przeciw‑
histaminowy II generacji i zawiozła dziecko
Zespół lateksowo‑owocowy. Pro‑
blem alergii krzyżowej dotyka
na oddział ratunkowy. Po kilkugodzinnej
również osoby uczulone na la‑
obserwacji i leczeniu chłopca zwolniono
teks. W ich przypadku najczę‑
do domu.
ściej spodziewać się możemy reakcji pod

Komentarz
Jest to często spotykana reakcja krzyżowa
u dzieci uczulonych na białka mleka krowie‑
go. Sytuacja rodzinna ma ogromny wpływ

postacią OAS po spożyciu kiwi, awokado,
banana, mango, melona, grejpfruta, kasztana
jadalnego, orzechów czy migdałów, a także
niektórych warzyw, np. selera, ziemniaka,
pomidora, marchwi, papryki, szpinaku, sała‑
ty, oraz po kontakcie z roślinami ozdobnymi,
np. fikusem.
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na przestrzeganie zaleceń (diety eliminacyjnej), dlatego też edukacja powinna dotyczyć całej
rodziny zaangażowanej w przygotowywanie posiłków dla dziecka na diecie eliminacyjnej.
Diagnostyka lub przewidywanie prawdopodobieństwa wystąpienia alergii krzyżowej
to proces bardzo złożony i oparty na wnikliwym wyciąganiu wniosków z każdego etapu
prowadzonych badań. Należy zawsze uwzględniać związki „rodzinne” (filogenetyczne) po‑
między różnymi gatunkami zwierząt.
W praktyce najczęściej zjawisko alergii krzyżowej obserwowane jest jako współistnie‑
nie alergii wziewnej na alergeny drzew/lub traw i/lub chwastów z alergenami pokarmowy‑
mi (świeże owoce, warzywa).
Zespół alergii jamy ustnej (OAS – Oral Allergy Syndrome) występuje najczęściej
po spożyciu surowych owoców lub/i warzyw u ludzi uczulonych na pyłki drzew (szcze‑
gólnie brzozy), traw lub chwastów (szczególnie bylicy). Zespół ten charakteryzuje się
występowaniem świądu, pieczenia, mrowienia, obrzęku warg lub/i podniebienia lu‑
b/i języka. Należy również pamiętać o ryzyku wystąpienia objawów ogólnoustrojo‑
wych, które choć są rzadkością, stanowią zagrożenie życia. Za najbardziej narażonych
na tak ciężką reakcję uważa się pacjentów chorujących równocześnie na astmę. Uwa‑
ża się, że objawy OAS powoduje krzyżowa reakcja na białka znajdujące się w skórce
świeżych owoców czy warzyw, jak również w pyłkach roślin wiatropylnych.

Adaś
U 3‑miesięcznego chłopca karmionego sztucznie (mieszanką mleczną) wystąpiły wy‑
sypka i biegunka. Po przejściu na dietę bezmleczną objawy chorobowe ustąpiły. Lekarz
w wyniku obserwacji oraz dodatkowych badań i testów rozpoznał alergię na białka mleka
krowiego, ale nie określił mechanizmu choroby (IgE‑zależny?, IgE-niezależny?, mieszany?).
Po roku diety chłopiec mógł już jeść mleko i jego przetwory, a objawy chorobowe nie
występowały. W wieku 4 lat wystąpił jednak katar i uczucie zatkanego nosa po kontakcie
z kotem, a w wieku 5 lat pojawiała się duszność w trakcie infekcji oraz po wysiłku fizycz‑
nym. U chłopca rozpoznano alergiczny nieżyt nosa i astmę oskrzelową.

Komentarz
Przykład ten obrazuje, jak najczęściej przebiega zjawisko marszu alergicznego, które moż‑
na by nazwać również naturalną ewolucją choroby atopowej (alergicznej). Najlepszy i naj‑
częstszy przykład marszu alergicznego to przejście atopowego zapalenia skóry w kierunku
astmy oskrzelowej, ale pamiętajmy, że marsz alergiczny może też przebiegać inaczej.

Epilog
Chłopiec (17 lat) nadal choruje na astmę i alergiczny nieżyt nosa. Objawy występują
szczególnie po kontakcie z kotem.

Co to jest marsz alergiczny
Marsz alergiczny jest bardzo często występującym zjawiskiem klinicznym.
Według wielu badaczy ok. 40% niemowląt z atopowym zapaleniem skóry rozwija ast‑
mę oskrzelową do 3–4. r.ż. Na podstawie tych obserwacji można sądzić, iż na aktualnym
poziomie wiedzy nie wiemy z całą pewnością, u kogo wystąpi marsz alergiczny, a także
jaki będzie jego punkt końcowy, czyli czy u dziecka wystąpi astma lub/i alergiczny nieżyt
nosa? Nasuwają się równocześnie pytania o to, czy objawy choroby atopowej, pojawiające
się dopiero u ludzi dorosłych, są wynikiem tak długo trwającego marszu alergicznego? Czy
zatem u tych ludzi występowały objawy choroby alergicznej w dzieciństwie, ale zostały
źle zdiagnozowane? Czy istnieje u nich mechanizm blokujący (opóźniający) wystąpienie
marszu alergicznego oraz w jakim środowisku ten mechanizm szybciej lub wolniej ulega
odblokowaniu? Czy obserwowana remisja – wyrastanie z choroby w okresie rozwojowym
u młodzieży – ma związek z tym mechanizmem?
Jak do tej pory nie powiodły się próby wyselekcjonowania na podstawie wybranych
parametrów z krwi dziecka lub krwi pępowinowej dzieci predysponowanych zaraz po uro‑
dzeniu do wystąpienia tego zjawiska.
Podobnie nieskuteczne okazały się próby wpływania na marsz alergiczny poprzez
farmakoterapię, czyli leki, oraz poprzez unikanie alergenów w czasie ciąży, np. przez sto‑
sowanie specjalnych diet dla kobiet w ciąży i w okresie poporodowym. Marsz zatem praw‑
dopodobnie rozpoczyna się dużo wcześniej, przed pojawieniem się pierwszych objawów
klinicznych i jest w dużej mierze uwarunkowany genetycznie. Prawdopodobnie tajemnica
przebiegu ma związek z genetyką oraz oddziaływaniem środowiska zewnętrznego.

Szczepienia ochronne
Szczepienia ochronne są największym odkryciem medycyny. Przyniosły ratunek mi‑
liardom ludzi na świecie. W pierwszych miesiącach życia znacznie częściej wykonuje‑
my szczepienia ochronne. Szczepienia wykonywane zgodnie z kalendarzem szczepień,
podane w odpowiednich odstępach czasowych, bardzo rzadko są przyczyną powikłań
poszczepiennych i chorób. Reakcje alergiczne po szczepieniach mają związek ze skład‑
nikami konserwującymi, antybiotykami oraz substancjami stosowanymi jako podłoże ho‑
dowlane przy produkcji niektórych szczepionek, jak np. zarodki kurze, i są bardzo rzadkie.
Jajo kurze wykorzystuje się w produkcji szczepionek przeciw grypie oraz żółtej gorączce.
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Szczepionki te nie powinny być stosowane u dzieci, u których występują
ciężkie reakcje (wstrząsowe – anafilaktyczne) po jajach kurzych. Natomiast
szczepionka przeciw odrze lub śwince, ró‑
życzce produkowana jest z użyciem fibro‑
dla ciekawych
blastów kurcząt, a zatem nie zawiera białka
jaj kurzych. Szczepionki te nie powinny więc
W 1998 roku „Lancet” (bardzo
stanowić zagrożenia dla dzieci uczulonych
znane czasopismo naukowe)
na jajo kury. W sytuacjach wątpliwych dzieci
opublikował pracę lekarza A.
powinny być szczepione w specjalistycznych
Wakefielda, który sugerował, że
szczepienia na odrę, świnkę i różyczkę są
poradniach – punktach szczepień.
czynnikiem wywołującym autyzm. Dzisiaj
wiemy, że zarówno badania tego lekarza,
jak i cała praca są nieprawdziwe. Niestety
ta publikacja doprowadziła do odrodzenia się
w wielu krajach groźnych chorób zakaźnych.

Wokół szczepień narasta bardzo dużo
niedomówień podsycanych przez ludzi, któ‑
rzy w erze łatwej komunikacji internetowej
otrzymali tytuł negacjonisty. Często nega‑
cjonizm stanowi próbę znalezienia prostego
i przemawiającego do wyobraźni wyjaśnienia. Łatwiej jest przyjąć, jak to miało miejsce
w przypadku opublikowanej pseudonaukowej pracy A. Wakefielda, że autyzm wywołują
szczepionki, niż zgodzić się, że chorobę mogą powodować inne czynniki. Niestety bar‑
dzo wielu ludzi ulega fałszywym teoriom, co stwarza niepotrzebne zagro‑
żenia związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych.

dla ciekawych
Szczepienia ochronne są naj‑
większym sukcesem nowożytnej
medycyny. Szczepionka przeciw
ospie prawdziwej została wyna‑
leziona w 1796 roku przez bry‑
tyjskiego lekarza Edwarda Jennera. Dalsze
odkrycia: 1882 rok – wścieklizna, 1890 rok
– tężec, błonica, 1892 rok – cholera, 1897
rok – dżuma, 1926 rok – krztusiec, 1927 rok
– gruźlica, 1932 rok – żółta febra, 1945 rok
– grypa, 1952 rok – polio, 1964 rok – odra,
1967 rok – świnka, 1970 rok – różyczka, 1974
rok – ospa wietrzna, 1981 rok – wirusowe za‑
palenie wątroby typu B – HB, 1985 rok – bak‑
teryjne zapalenie opon mózgowo‑rdzeniowy,
1992 rok – wirusowe zapalenie wątroby typu
A, 2004 rok – wirus brodawczaka ludzkiego.
ą czynnikiem wywołującym autyzm. Dzisiaj
wiemy, że zarówno badania tego lekarza,
jak i cała praca są nieprawdziwe. Niestety
ta publikacja doprowadziła do odrodzenia się
w wielu krajach groźnych chorób zakaźnych.

Ogólne zasady szczepień w przypadkach
chorób alergicznych:
• szczepić tylko w okresie remisji lub stabi‑
lizacji objawów;
• upewnić się, czy szczepionka nie zawie‑
rana składników, na które pacjent jest uczu‑
lony;
• w dniu szczepienia stosować środki prze‑
ciwhistaminowe (II generacji) i podawać
je przez kilka dni po szczepieniu;
• bardzo dokładnie zebrać wywiad dotyczą‑
cy poprzedniego szczepienia;
• w sytuacjach wątpliwych dzieci powinny
być szczepione w specjalistycznych porad‑
niach – punktach szczepień.

Czy objawy alergii na pokarmy mogą
pojawić się u ludzi dorosłych?
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Reakcja alergiczna na pokarm może wystąpić w każdym wieku. Przykład? Znane są przy‑
padki osób, które dopiero po czterdziestce czy pięćdziesiątce zaczęły się uskarżać na do‑
legliwości po spożyciu ryb czy owoców morza. Czasem aż do pojawienia się albo nasilenia
pierwszych objawów możemy nawet nie wiedzieć, że jesteśmy na coś uczuleni. Często
też takie objawy lekceważymy. Należy do nich na przykład mrowienie języka po spożyciu
surowych owoców i warzyw. Są to często objawy tzw. OAS – oral allergy syndrome – ze‑
społu objawów alergicznych ze strony jamy ustnej.

Rozpoznanie alergii na pokarmy,
czyli jak przekonać się, czy i co nas uczula?
Jeden pokarm, np. mleko krowie, może wyzwolić bardzo różnorodne obja‑
wy, takie jak: wysypki, biegunki, wymioty, obrzęk nosa czy też duszność.
Alergia na pokarm może dotyczyć jednego narządu (np. skóry) lub powo‑
dować jednoczesne występowanie objawów
skórnych, objawów ze strony przewodu po‑
dla ciekawych
karmowego i układu oddechowego. U dzieci
objawy najczęściej dotyczą skóry lub/i prze‑
Niedawno opisano przypadek
wodu pokarmowego. Podstawowym celem
47‑letniego chirurga uczulo‑
diagnostyki alergii pokarmowej jest stwier‑
nego na lateks. Ze względu na
dzenie, jaki pokarm jest przyczyną wystę‑
wyprysk na dłoniach stosował
w pracy rękawiczki bezlateksowe. Objawy
pujących dolegliwości, czyli czy istnieje
chorobowe dłoni całkowicie ustąpiły. Nato‑
związek przyczynowo‑skutkowy pomiędzy
miast pojawiły się objawy alergii jamy ustnej
dolegliwościami a spożywanym pokarmem.
– OAS (obrzęk języczka, trudności w połyka‑
niu). Objawy te występowały zawsze po spo‑
W skład narzędzi diagnostycznych, którymi
życiu niektórych sałatek, obranych krewetek
dysponuje lekarz prowadzący diagnostykę,
i ryb. Po podaniach diagnostycznych okazało
wchodzą: wywiad lekarski, dzienniczek die‑
się, że objawy występowały wyłącznie wtedy,
tetyczny prowadzony przez pacjentów (rodzi‑
gdy osoba przygotowująca pokarm używała
rękawiczek lateksowych.
ny), badanie lekarskie, testy alergologiczne
oraz próby prowokacyjne.
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Diagnostyka alergii – testy alergologiczne
Ważnym dla zrozumienia mechanizmów alergicznych pojęciem jest atopia, czyli predys‑
pozycja organizmu do produkowania przeciwciał klasy IgE w odpowiedzi na niskie dawki
alergenów, np. alergenów roztoczy kurzu domowego czy białek mleka, jaja kurzego, sierści,
pyłków traw lub drzew. Alergen to substancja rozpoznawana przez organizm człowieka jako
obca, wywołująca nieprawidłową reakcję odpornościową (alergiczną). Lekarze najczęściej
używają terminu atopia i atopowy do opisu predyspozycji danego pacjenta lub w celu opisa‑
nia danej choroby. Dziecko otrzymuje „tytuł” atopika tylko wtedy, gdy lekarz wykrywa (przy
pomocy testów) swoiste przeciwciała z klasy IgE skierowane przeciw danym alergenom.
Mechanizm IgE można zdiagnozować, wykonując punktowe testy skórne (SPT –skin
prick test). Są one najczęściej używanym testem służącym rozpoznawaniu reakcji aler‑
gicznej. Testy skórne są metodą sprawdzającą, czy w skórze znajdują się przeciwciała kla‑
sy IgE reagujące na poszczególne testowane alergeny. W praktyce testy skórne wykonuje
się w następujący sposób. Na skórę wewnętrznej strony przedramienia lub pleców nakła‑
da się kroplę standardowego, czyli przygotowanego (fabrycznie) roztworu alergenu, a na‑
stępnie nożykiem testowym nakłuwa się skórę (przez kroplę). W zestawach testowych
znajdują się alergeny pokarmowe, takie jak np. mleko krowie, jajo kurze, ryba, marchew‑
ka, seler, orzech ziemny, pszenica, soja lub alergeny inhalacyjne (wziewne, czyli powietrz‑
nopochodne), takie jak: roztocze kurzu domowego, alergeny zwierząt (m.in. psa, kota,
świnki morskiej), grzyby pleśniowe, pyłki roślin (traw, drzew, chwastów). Po 15–20 min
dokonuje się oceny testu, która polega na pomiarze wielkości bąbla powstałego w miejscu
nakłucia. O uczuleniu świadczy wystawienie bąbla o średnicy >3 mm oraz reakcje równe
lub większe od reakcji na płyn kontrolny (histamina). Przed wykonaniem badania należy
odstawić stosowane ogólnie leki antyhistaminowe oraz inne, po konsultacji z lekarzem
nadzorującym testy. Leki stosowane w formie inhalacji u chorych z astmą mogą być cały
czas kontynuowane. Testy skórne oceniają reakcję skóry na podany alergen, natomiast
nie są równoznaczne z rozpoznaniem choroby. Interpretacja wyniku punktowych testów
skórnych wymaga uwzględnienia przez lekarza alergologa wywiadu chorobowego wraz
z innymi badaniami (np. cytologia nosa, próby pokarmowe – prowokacyjne).
Pewną odmianą testów skórnych są testy Prick‑by prick. Różnica polega wyłącznie
na tym, że nie używa się w tych testach wyciągów alergenów standaryzowanych, a wyłącz‑
nie badany pokarm. Testy takie szczególnie poleca się w diagnostyce pacjentów z podej‑
rzeniem zespołu OAS (alergii jamy ustnej). Interpretacja jest taka sama, jak SPT (skin prick
test). Niewątpliwym atutem przemawiającym za testami skórnymi jest niska cena, nato‑
miast do mankamentów zaliczyć należy bolesność, co w przypadku małych dzieci ma duże
znaczenie, a także stosunkowo niska użyteczność (w medycynie określana jako czułość
i swoistość) w grupie najmłodszych pacjentów. Dostępne na rynku wyciągi alergenowe
do wykonywania testów skórnych różnią się między sobą zawartością alergenu, a czasem
również stabilnością (trwałością). W praktyce alergologicznej od bardzo dawna wykony‑
wane były skórne testy prowokacyjne. Oficjalna nazwa tych testów to: skórne ekspozyjne
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testy pokarmowe (SAFT – skin application food test). Test taki wykorzystuje zjawisko po‑
krzywki kontaktowej. Spożywane na co dzień pokarmy nakłada się na skórę na plecach,
umieszczając je w specjalnych komorach. Odczyt zwykle przeprowadza się po 10, 20, 30
min (najczęściej w praktyce ze względów technicznych tylko po 30 min) Do jednej z głów‑
nych zalet tych testów należy ich bezbolesny charakter. Mankamentem na pewno jest brak
standaryzacji, czyli bardzo subiektywna ocena, a także czas trwania testu oraz dodatkowe
odczyny sumaryczne (zlewanie się alergenów).
Testy z surowicy krwi asIgE (alergenowoswoiste IgE) są metodą sprawdzającą, czy
w krwi znajdują się przeciwciała klasy IgE reagujące na poszczególne testowane alergeny.
Testy skórne oraz asIgE są prawie równorzędne co do skuteczności. Testy z surowicy krwi
wykonuje się, gdy zmiany skórne, np. w atopowym zapaleniu skóry, mają tak rozległy cha‑
rakter, iż uniemożliwiają praktycznie założenie testów. Wykonujemy je także u niemowląt
i małych dzieci albo gdy nie można odstawić niektórych leków mających wpływ na wynik
testów skórnych, a także w sytuacjach trudnych diagnostycznie. W praktyce często spo‑
tykamy rodziców wykonujących badania IgE specyficzne „na własną rękę”. Najczęściej
wykonują badania panelowe, prawdopodobnie według zasady „im więcej, tym lepiej”.
Badania panelowe obarczone są dużym błędem, a ich wyniki mogą być rozpatrywane
w przypadku, gdy nie istnieją możliwości przeprowadzenia pomiaru asIgE. Ich rola w dia‑
gnostyce alergii na pokarmy jest ograniczona ze względu na niską skuteczność (wskaźnik
medyczny: niska czułość i swoistość). Zmienia się także przydatność oznaczania asIgE
w surowicy krwi w zależności od użytego alergenu pokarmowego, ponieważ istnieje wiele
systemów i metod służących do oznaczania swoistych IgE, a wyniki przedstawiane są
w postaci klas alergii, procentów, jednostek, dlatego też pojawiają się często trudności
z porównywaniem wyników oraz ich interpretacją. Najlepiej byłoby, gdyby oznaczenia
przeciwciał IgE wykonywano jedną (referencyjną) zalecaną przez ekspertów metodą. Ba‑
rierę stanowi niestety cena takich oznaczeń. Tymczasem właściwa metoda oraz dobra
specjalistyczna interpretacja zapobiegają niepotrzebnemu stosowaniu zbyt restrykcyjnej
diety eliminacyjnej.
Często zadawanym pytaniem na temat dziecka jest wiek, od którego należy/można
wykonywać testy alergologiczne oraz jak często należy je powtarzać? Otóż eksperci zale‑
cają wykonywanie testów bez względu na wiek dziecka. Podstawowe kryterium stanowi
wywiad, czyli stwierdzenie występujących objawów. Dlatego też, podobnie jak przy oce‑
nie testów skórnych, ocena stężeń swoistych IgE musi być zawsze powiązana z dobrze
przeprowadzonym wywiadem. W praktyce należy zawsze stosować indywidualne, dosto‑
sowane do występujących objawów, decyzje diagnostyczne. Zazwyczaj testy na alergeny
wziewne (powietrznopochodne) wykonuje się co roku, natomiast pokarmowe – w zależ‑
ności od objawów klinicznych. Wyłączne zastosowanie testu pomiaru swoistych asIgE lub
wyłączne wykonywanie testów skórnych (SPT – skin prick test) nie jest skuteczną drogą
do ustalenia, jaki pokarm wywołuje reakcje nadwrażliwości. Czasem „kłopoty testowe”
wynikają z innych związanych z wiekiem diagnozowanych dzieci trudności technicznych,
a także mogą wynikać z niedoskonałości dostępnej metody diagnostycznej. Dlatego też
trzeba pamiętać, że nawet ujemny wynik dostępnych testów nie wyklucza IgE‑zależnej
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alergii pokarmowej. Nie tak rzadko zdarza się, że testy początkowo ujemne z czasem stają
się dodatnie. Często też rodzice na podstawie swej fragmentarycznej wiedzy eliminują
dziecku z jadłospisu te produkty, które w testach wypadły dodatnio. Są
dzieci, u których IgE specyficzne lub testy skórne na dany produkt wypadają
dodatnio, ale dzieci te posiadają zablokowane mechanizmy alergii, więc spo‑
żywanie produktów „dodatnich” w testach
nie powoduje u nich żadnych dolegliwości.

dla ciekawych

Prawdopodobnie w niedalekiej
przyszłości rozpoznanie alergii
IgE-zależnej będzie poparte bada‑
niami z wykorzystaniem alergenów
rekombinowannych i nowych technik diagno‑
stycznych, takich jak np. immunoblotting czy
też ImmunoCAP ISAC (Immuno Solid-Phase
AlleroChip). Techniki te być może pozwolą na
szczegółową identyfikację i oznaczenie frakcji
pojedynczych alergenów w złożonej miesza‑
ninie lub na identyfikację przeciwciał związa‑
nych z rozdzielonym materiałem za pomocą
znakowanych przeciwciał antyglobulinowych.
Metody te prawdopodobnie będą bardziej pre‑
cyzyjną wskazówką, diagnostyczną. Być może
problemy diagnostyczne w alergii na pokarmy
uda sie choć częściowo rozwiązać dzięki rezul‑
tatom projektu (EuroPrevall) realizowanego w
17 krajach UE.

W diagnostyce alergologicznej pomiar
całkowitego IgE ma mniejsze znaczenie niż
oznaczanie swoistych alergenowo asIgE, po‑
nieważ poziom całkowitej IgE nie musi kore‑
lować ze stężeniem swoistych asIgE. Często
poziom całkowitych IgE jest wysoki z powo‑
du innych schorzeń (np. pasożyty, schorzenia
ogólne).

Mechanizm IgE‑niezależny można zdia‑
gnozować, wykonując testy płatkowe.
Na skórę pleców nakłada się standaryzo‑
wane alergeny pokarmowe lub spożywane
przez dziecko na co dzień pokarmy umiesz‑
czone w specjalnych komorach. Odczyt zwy‑
kle przeprowadza się po 48, 72, 96 godz.
(praktycznie ze względów technicznych naj‑
częściej tylko po 72 godz.) Do jednej z głów‑
nych zalet tej metody należy jej bezbolesny charakter. Mankament to z pewnością brak
standaryzacji, czyli bardzo subiektywna ocena, a także czas trwania testu (3 doby!!) oraz
dodatkowe odczyny sumaryczne (zlewanie się odczynu z reakcją na plastry). W praktyce
alergologicznej ujemny wynik asIgE lub testów skórnych sugeruje występowanie mecha‑
nizmu IgE‑niezależnego.
Rozpoznanie alergii na dany pokarm jest bardzo złożonym procesem diagnostycznym,
w którym lekarz alergolog dokonuje wnikliwej analizy objawów, badań laboratoryjnych
oraz prób klinicznych. Ogromnie pomocny element stanowi prowadzony przez chorego
(rodzinę) dzienniczek dietetyczny, w którym zapisuje się jadłospis. Podstawę rozpoznania
stanowi ustalenie związku pomiędzy spożywanym (podejrzanym) pokarmem a występu‑
jącymi objawami.
Metodą jednoznacznie rozstrzygającą o istnieniu alergii pokarmowej lub jej braku
jest wynik próby prowokacyjnej (najlepiej, gdy jest to podwójna ślepa próba z placebo)
z podejrzanym pokarmem. Próby te przeprowadza się pod nadzorem lekarza. Ze względu
na występujące objawy próby te mogą być wykonywane w domu lub w szpitalu.
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Popularne testy alergologiczne (skórne lub z surowicy krwi) nie są 100% dowodem
na alergię na dany pokarm. Należy pamiętać, że na podstawie testów skórnych czy z suro‑
wicy krwi, nie można wyrokować o stopniu ciężkości choroby. Testy te nabierają wartości
dopiero po wykonanej próbie prowokacyjnej.
ALCAT‑test, akupunktura, biorezonas (aparatem Bicom), homeopatia, terapia Mora,
dermografia impulsywana, bioelektryczny test regulacyjny i in. są metodami uznawany‑
mi przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne za nieprzydatne i nieskuteczne w leczeniu
i diagnozowaniu alergii.

Próby prowokacyjne
Podstawą rozpoznania jest ustalenie związku pomiędzy spożywanym (podejrzanym) pokar‑
mem a występującymi objawami. Wywiad, czyli stwierdzenie, jakie objawy i w jakim czasie
od spożycia pokarmów (alergenów) występują, oraz wyniki testów wskazują, które pokarmy
należy ocenić za pomocą otwartej próby prowokacyjnej lub jednostronnie ślepej lub po‑
dwójnie ślepej, kontrolowanej placebo (DBPCFC – Double‑Blind, Placebo‑Controlled Food
Challenges) oraz czy wykonywać próbę prowokacyjną w warunkach domowych lub szpital‑
nych, czy też należy jej wykonanie odłożyć w czasie. Test prowokacji (próba prowokacyj‑
na) polega na kontrolowanym podawaniu pokarmu podejrzanego o wywoływanie objawów
chorobowych. W otwartej próbie prowokacyjnej lekarz oraz chory lub jego rodzice wiedzą,
jaki pokarm podlega testowaniu, natomiast jednostronnie ślepa różni się tym od otwartej, że
tylko lekarz wie, jaki pokarm jest podawany. Podwójna ślepa, kontrolowana placebo próba
prowokacyjna to najbardziej miarodajna metoda, ale też ze względu – na procedury najrza‑
dziej stosowana. Polega ona na losowym podawaniu testowanego pokarmu wraz z placebo
(o identycznym smaku i zapachu oraz konsystencji jak badany pokarm). W tej próbie lekarz
i pacjent (rodzice) są „ślepi”, czyli decyzja, jaki jest skład (placebo czy pokarm) w danej
próbce testowej zależy od losowania. Cel próby prowokacyjnej stanowi potwierdzenie roz‑
poznania wstępnego lub wykazanie tolerancji pokarmu. Ten rodzaj próby jest szczególnie
polecany w przypadku ludzi dorosłych, u których istnieje często silnie zakorzenione prze‑
świadczenie (autosugestia) o szkodliwości danego pokarmu i alergii na niego. Testy nabiera‑
ją prawdziwej wartości często dopiero po wykonanej próbie prowokacyjnej. Zwykle stosuje
się ją po kilku tygodniach diety eliminacyjnej (zwiadowczej). W przypadku alergenów prze‑
chodzących do pokarmu matki próba prowokacyjna wykonywana jest przez mamę dziecka.
Długość trwania diety zwiadowczej uzależnia się od występujących objawów. Za dodatni
wynik prowokacji uznać można także powrót objawów po powtarzającym się nieumyślnym
(przypadkowym) narażeniu na alergen pokarmowy. Dlatego też ogromnie pomocnym ele‑
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mentem staje się prowadzony przez rodziców dzienniczek dietetyczny, w którym zapisuje
się jadłospis dziecka lub/i matki karmiącej. Lekarz prowadzący diagnostykę powinien podjąć
decyzję, czy i na jaki pokarm oraz w jakiej kolejności i w jaki sposób wykonywać próbę pro‑
wokacyjną. W praktyce często zdarzają się przypadkowe spożycia (przypadkowe prowoka‑
cje), które potwierdzają lub wykluczają zasadność leczenia dietą eliminacyjną.
Jeżeli występują gwałtowne (niebezpieczne) objawy po spożyciu pokarmów
przy równoczesnym wysokim poziomie asIgE na ten pokarm, to najczęściej
próby prowokacyjne odkłada się w czasie lu‑
b/i wykonuje się je w warunkach szpitalnych.
dla ciekawych
Mimo postępu wiedzy medycznej, do chwili
obecnej nie potrafimy z całą pewnością odpo‑
W badaniach ustalono, przy ja‑
wiedzieć, czy u danego pacjenta i przy jakim
kich wartościach sIgE lub testów
poziomie asIgE na pewno wystąpi taka reak‑
skórnych u dzieci w związku z
cja (mogą to być np. 2 lata stosowania diety
alergenami (mleko, jajo kurze,o‑
rzeszki ziemne, ryby) zauważono adekwatne
eliminacyjnej).
do nich objawy. Parametr ten to wartość pre‑
dykcyjna (predictive value) wyniku dodatniego
(PPV) i ujemnego (NPV) stężenia asIgE lub/i
testów skórnych. Parametr ten ma duże zna‑
czenie przy podejmowaniu decyzji o wykonaniu
prób prowokacyjnych, niemniej jednak należy
pamiętać, że nie zawsze można ustalić stę‑
żenie asIgE pozwalające w 100% przewidzieć
objawy alergii.

Ze względu na znaczącą liczbę czynników
wywołujących, na które lekarz diagnozujący
musi zwrócić uwagę, diagnostyka prowadzo‑
na w ten sposób musi uwzględniać możliwość
wystąpienia również krzyżowej alergii pokar‑
mowej. Nie ma wystarczająco wiarygodnego
testu o wymaganej swoistości i czułości, który
umożliwiałby jednoznaczne rozpoznanie lu‑
b/i przewidzenie krzyżowej nadwrażliwości pokarmowej. Określenie składników pożywienia
odpowiedzialnych za ich wystąpienie jest kluczowe dla rozpoznania alergicznej nadwrażliwości
pokarmowej oraz przewidywania ewentualnych reakcji krzyżowych. Problemy diagnostyczne
w dużej mierze wynikają z różnorodności spożywanych pokarmów, a także nieprzestrzegania
założeń diety eliminacyjnej. W praktyce istnieje niepisana zasada: „im więcej kucharek i ku‑
charzy w domu, tym zachodzi większe prawdopodobieństwo błędu”. Dodatkowo większość
chorych dzieci wykazuje reakcje na więcej niż jeden alergen, a także często obserwuje się
złożoność mechanizmów (IgE‑zależnych i IgE‑niezależnych). Z wykonaniem testów, prób pro‑
wokacyjnych i rozpoznaniem mechanizmu reakcji alergicznej wiąże się ważne zagadnienie.
Jak i z jaką częstością należy wykonywać próbę/y prowokacyjne? Mechanizm alergii i wy‑
stępujące objawy stanowią podstawową wskazówkę dla lekarza alergologa. Zwykle próbę
prowokacyjną należy powtarzać co 8–12 miesięcy. Gdy dziecko w wieku 5 lat nadal nie tole‑
ruje szkodliwego pokarmu, należy próbę odłożyć na 2–3 lata i w takim przedziale czasowym
powtarzać. Ponadto w przypadku pokarmu, na który nadwrażliwość ustępuje w późniejszych
latach lub nie zanika wcale (orzechy ziemne, ryby, orzechy, skorupiaki, mięczaki), coroczne
wykonywanie próby prowokacyjnej wydaje się niepotrzebne. Objawy występujące w okresie
diagnostycznym po próbach prowokacyjnych powinny być identyczne, np. po wyeliminowa‑
niu na okres 3 tygodni jaj i mięsa kurzego ustąpiły objawy pokrzywki, a po wprowadzeniu
produktów – ponownie się pojawiły. Czasami po właściwej diecie trwającej np. 12 miesięcy
pojawiają się zupełnie inne objawy, np. zamiast pokrzywki objawy atopowego zapalenia skóry.

Jak powinno się leczyć alergię pokarmową?
Najskuteczniejsza forma leczenia to eliminacja z jadłospisu pokarmu wywołującego ob‑
jawy. Cel, który należy osiągnąć poprzez wdrożenie diety eliminacyjnej, jest oczywisty:
ma wyciszyć reakcję nadwrażliwości organizmu i z upływem czasu prowadzić do tolerancji
pokarmowej. Pierwsza, zasadnicza motywacja decydująca o powodzeniu leczniczym po‑
lega na odpowiednim dobraniu diety eliminacyjnej, tak w okresie diagnostycznym (dieta
eliminacyjna zwiadowcza), jak i w okresie diety leczniczej. Dlatego też w ustalaniu zakresu
diety tak ważną rolę spełnia pisemna instrukcja, wdrażając bowiem dietę eliminacyjną,
należy pamiętać o ukrytych źródłach alergenów (produkty złożone, pieczone lub gotowa‑
ne) oraz potencjalnych reakcjach krzyżowych. Najczęstsze błędy popełniane podczas takiej
diety to np. podawanie dziecku uczulonemu na białka mleka krowiego produktów z innych
zwierząt kopytnych lub cielęciny i wołowiny. Innym bardzo często spotykanym błędem jest
podawanie dziecku uczulonemu na białko jaja kurzego żółtka lub mięsa kury albo jaj prze‑
piórczych. Często błąd wynika z fałszywej identyfikacji alergenów na podstawie informacji
zawartych na etykietach produktów spożywczych lub z błędnego przeświadczenia, że po‑
dawanie niewielkich ilości pozostaje bez znaczenia.
Czas stosowania diety eliminacyjnej jest indywidualnie zróżnicowany. Najczęściej
po roku, 2 latach przestrzegania rygorystycznej diety eliminacyjnej objawy ustępują.
Dziecko może jeść wcześniej uczulający pokarm, a pojawiające się wcześniej objawy nie
występują. Jeśli leczenie ma być skuteczne, należy całkowicie wyeliminować alergen,
aby organizm dziecka zablokował („zapomniał”) reakcję alergiczną. Leczenie optymal‑
ne trwające od 12 do 24 miesięcy w zdecydowanej większości kończy się sukcesem.
Do 5. r.ż. 98,5% dzieci nabywa tolerancji, czyli wyrasta z alergii np. na białka mleka
krowiego, natomiast alergia na ryby czy orzechy ziemne trwa najczęściej przez całe
życie. Pamiętać należy, że zastosowane leczenie dietetyczne powinno okresowo pod‑
legać weryfikacji (modyfikacji), ponieważ dieta eliminacyjna wykluczająca z pożywie‑
nia szkodliwy pokarm może sama spowodować zaburzenia w odżywieniu dziecka. Dla
przykładu: leczenie dietą bezmleczną naraża chore dzieci na zmniejszoną podaż wapnia
(Ca), a dieta bez ryb – na niedobór długołańcuchowych wielonienasyconch kwasów
tłuszczowych. Niezależnie od miejsca zamieszkania i rasy, białka mleka krowiego są
pierwszym alergenem uczulającym u niemowląt. Zwykle stosujemy dietę eliminacyjną
poprzez dietę matki w przypadku karmienia piersią lub stosujemy mieszanki lecznicze
(hydrolizaty kazeiny lub białek serwatkowych o wysokim stopniu hydrolizy). U pewnej
grupy dzieci leczenie dietetyczne hydrolizatami kazeiny lub białek serwatkowych jest
nieskuteczne. Nieskuteczność ta może mieć związek z niedostateczną eliminacją w tych
mieszankach elementów uczulających lub/i wtórną alergizacją na przetworzone białka.
Dzieci te wymagają zastosowania mieszanek elementarnych (aminokwasowych). Dodat‑
kowym problemem staje się coraz większy wachlarz produktów spożywczych, na które
z czasem alergizują się dzieci, u których na początku występowała wyłącznie alergia
na białka mleka krowiego. Nie ma danych naukowych wskazujących, że unikanie lub
odraczanie potencjalnie uczulających pokarmów zmniejsza częstość występowania aler‑
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gii, pomimo tego, że prawdopodobnie alergizacja dziecka bardzo często występuje już
w łonie matki. Problem ten ma szczególne znaczenie w przypadku, kiedy ustala się dietę
eliminacyjną dla kobiety karmiącej. Najczęstszą dietę eliminacyjną sta‑
nowi dieta bezmleczna, czyli taka, w której nie spożywa się mleka i jego
przetworów. Zwykle zaleca się wyłączenie z jadłospisu mleka krowiego
i innych ssaków, jogurtów, kefirów, masła,
maślanki, śmietany cielęciny, wołowiny
dla ciekawych
oraz wszystkich innych produktów spo‑
żywczych, w których występuje domieszka
Karmienie piersią jest przeciw‑
mleka lub/i jego przetworów. W praktyce
wskazane, jeżeli matka choruje
takie zalecenia bywają często źródłem nie‑
na czynną postać gruźlicy, jest
potrzebnych błędów. Dlatego też znacznie
zakażona HIV, leczona lekami,
które mają toksyczny wpływ na niemowlę lub
lepszym rozwiązaniem wydaje się bardzo
stosuje narkotyki. Przeciwwskazaniem ze stro‑
szczegółowy opis takiej diety (załącznik
ny dziecka są następujące schorzenia: galak‑
nr 1). Matce karmiącej niemowlę piersią
tozemia, fenyloketonuria, wrodzona postać
zaleca się dietę eliminacyjną wyłącznie
nietolerancji laktozy oraz anomalie (wady)
uniemożliwiające proces ssania. Decyzję o
w przypadku potwierdzenia nadwrażliwo‑
czasowym karmieniu odciągniętym pokarmem
ści na pokarm u dziecka po wykonaniu pró‑
lub czasowym zaprzestaniu karmienia należy
by eliminacji i prowokacji. Niestety bardzo
w każdym przypadku podejmować indywidual‑
nie. U małych dzieci nie powinno się stosować
często niektóre pokarmy spożywane przez
diety wegańskiej. W przypadku diety wegeta‑
matki karmiące są eliminowane (a częściej
riańskiej należy dietę u małych dzieci bardzo
ograniczane) „na wszelki wypadek”, we‑
dobrze zbilansować.
dług tzw. „porad sąsiedzkich”. Dieta matki
karmiącej powinna być zbilansowana, musi
zawierać odpowiednie składniki: m.in. odpowiednią ilość wapnia i żelaza po to, aby nie
doszło do jakichkolwiek niedoborów u niemowlęcia oraz u samej matki. Z doświadcze‑
nia wiemy, że dieta eliminacyjna dla wielu matek jest zbyt dużym „wyzwaniem” i często
przyczyną do rozmowy o zaprzestaniu karmienia. W takich sytuacjach należy jeszcze
raz przeanalizować dietę i jeśli to możliwe, powinno się utrzymać karmienie piersią.
Alergia u dziecka nie powinna być przyczyną zaprzestania karmienia. Tylko w wyjąt‑
kowych sytuacjach alergii pokarmowej taka decyzja znajduje uzasadnienie.

Leczenie farmakologiczne
Jedynym jak na razie sposobem leczenia przyczynowego jest eliminacja z diety aler‑
genu uczulającego. Leki stosowane w tych schorzeniach mają działanie wyłącznie
objawowe. Przepisywanie ich przez lekarza wynika z dostosowania do pojawiających
się objawów.
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Michał
Chłopiec od 4. m.ż. chorował na atopowe zapalenie skóry oraz IgE‑zależną alergię na białka
mleka krowiego. W 2. r.ż. po spożyciu ryby wystąpiły u niego wymioty i pokrzywka. W wy‑
konanych testach asIgE stwierdzono wysoki poziom przeciwciał na alergeny dorsza. Objawy
występowały pod postacią kataru i kaszlu, nawet po kontakcie zapachowym z rybą. W 3.
r.ż. rozpoznano u niego alergiczny nieżyt nosa oraz astmę oskrzelową. W 12. r.ż. w restau‑
racji chińskiej (pomimo wielokrotnego uprzedzania obsługi) chłopiec zjadł pizzę, w której
prawdopodobnie były ryby lub/i owoce morza. Objawy obrzęku języka i warg, duszności,
pokrzywki, zasłabnięcia wystąpiły w ciągu kilku minut od spożycia. Rodzice podali chłopcu
lek przeciwhistaminowy oraz wykonali zastrzyk z adrenaliny. Objawy ustąpiły w ciągu ok. 30
minut. W tym czasie chory był już pod obserwacją lekarską.

Komentarz
U chłopca wystąpiła reakcja wstrząsowa. Podanie adrenaliny w dawce 0,01 mg/kg
(roztwór 1:1000, dawka 0,01 ml/kg) domięśniowo (w okolicy udowej) ratuje życie.
Dawka może być powtarzana w razie potrzeby co 15–30 min. Ważne jest też to, aby
wstrzyknięcie leku nastąpiło bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów reakcji
na alergen, szczególnie jeżeli osoba choruje na astmę. Objawy uboczne (drżenie mięśnio‑
we, kołatanie serca, zblednięcie, ból głowy) także po dwukrotnym podaniu adrenaliny są
najczęściej łagodne i szybko ustępują.
Główne obawy rodziców dzieci z takim schorzeniami dotyczą szkoły, która zwykle jest
nieprzygotowana do postępowania w takich sytuacjach. Lekarz za pośrednictwem rodzi‑
ców powinien szczegółowo poinformować wychowawców/nauczycieli dziecka o chorobie
i sposobie postępowania. Pomimo tego, dzieci z taką postacią alergii pokarmowej po‑
winny zabierać do szkoły własne pożywienie i jeść tylko ten pokarm, w który zaopatrzyli
je rodzice.

Postępowanie w przypadku wystąpienia
groźnych dla życia reakcji alergicznych
na pokarmy
Pacjentom z ciężkimi reakcjami powinno się doradzać noszenie emblematów (Medic
Alert SOS) informujących o chorobie i konieczności natychmiastowego podania adre‑
naliny. Ważnym elementem leczenia jest rozwinięcie u pacjenta i jego rodziny nawyku
czytania informacji umieszczanych na opakowaniach środków spożywczych oraz przy‑
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gotowywanie posiłków ze świeżych produktów. W sytuacjach wątpliwych (np. posiłek
w restauracji) należy wykonać próbę ekspozycji śluzówki jamy ustnej przed spożyciem
potrawy o nieznanym składzie. Jeżeli kilkuminutowy kontakt żutego pokarmu ze śluzów‑
ką wyzwoli uczucie świądu, pokarmu nie wolno połknąć, a jamę ustną należy starannie
wypłukać. Ze względu na charakter dolegliwości chorzy powinni posiadać w domu zna‑
ny wszystkim (domownicy, szkoła itp.) plan leczenia, instrukcję postępowania oraz leki.
Objawy skórne są zwykle najwcześniejszymi występującymi objawami rozpoczynającej
się reakcji anafilaktycznej. Niemniej jednak nieobecność objawów skórnych nie wyklu‑
cza anafilaksji. Nieprzewidywalność takich reakcji polega na tym, że trudno z góry
ocenić stopień ciężkości, który zależy często również od ilości spożytego alergenu
i jego formy (surowy lub gotowany), a także od dodatkowych czynników: stosowa‑
nych leków, chorób towarzyszących (np. astma), spożywanego alkoholu oraz wysiłku
fizycznego. Nie powinno się również wyciągać jednoznacznych wniosków na podsta‑
wie obniżania się poziomu przeciwciał IgE na dany pokarm (alergen) oraz faktu iż
poprzednia reakcja anafilaktyczna przebiegała stosunkowo łagodnie. Podanie dziecku
adrenaliny w dawce 0,01 mg/kg (roztwór 1:1000, dawka 0,01 ml/kg) domięśniowo
(w okolicy udowej) ma podstawowe znaczenie, ponieważ ratuje życie. Dawka może
być powtarzana w razie potrzeby co 15–30 min. U dorosłych najczęściej zalecaną
dawką jest 0,3–0,5 mg adrenaliny. Należy pamiętać, że reakcje anafilaktyczne mogą
za każdym razem przebiegać inaczej. Dlatego też w poniższej instrukcji objawy anafi‑
laksji zostały celowo podkreślone. Jest to informacja, iż proces ten może rozpocząć się
nietypowo, np. od objawów ze strony przewodu pokarmowego.
Oto przykład takiej instrukcji, w której ze względów formalno‑prawnych nie podano
nazw handlowych leków, a wyłącznie nazwy chemiczne.
Szanowna Pani, Szanowny Panie!
Chłopiec – Michał Michalski, ur. 15.07.1996 r., jest uczulony na białko ryb i owo‑
ców morza.
Waga: 40 kg. Wzrost: 162 cm.
Jeżeli wystąpi u dziecka reakcja alergiczna po spożyciu produktów, na które jest
ono uczulone, proszę obserwować objawy.
Uwaga! Objawy ciężkiej reakcji oraz anafilaksji zaznaczono pogrubioną czcionką.
SKÓRA: „pokrzywka” (swędzące, czerwone plamy lub bąble), łagodny obrzęk,
duży obrzęk.
OCZY: łzawienie, zaczerwienienie, świąd.
NOS: wodnista wydzielina, świąd, obrzęk.
USTA: świąd, obrzęk warg, obrzęk języka.
GARDŁO: uczucie ucisku, trudności w mówieniu, trudności we wdychaniu po‑
wietrza.
PŁUCA: duszność, zwiększona częstotliwość oddechów, kaszel, świszczący od‑
dech.
UKŁAD POKARMOWY: nudności, ból brzucha, biegunka (zwykle później), powta‑
rzające się wymioty.
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SERCE/UKŁAD KRĄŻENIA: słabe tętno, utrata przytomności.
MÓZG: lęk, pobudzenie lub utrata przytomności.
PLAN DZIAŁANIA
I Jeśli u dziecka rozwija się TYLKO pokrzywka lub łagodny obrzęk skóry, należy
podać lek przeciwhistaminowy II generacji doustnie, np. Levocetirizini dihydro‑
chloridum 2 tabl. lub Cetirizini dihydrochloridum 2 tabl., lub Desloratadinum 2
tabl., lub Loratadinum 2 tabl.
1. Jeśli występuje świszczący oddech, proszę podać:
		 a. salbutamol areozol – 2 wdechy co 20 min (3 razy);
		 b. oraz Prednisonum 4 tabl. a 5 mg doustnie.
2. Proszę uważnie obserwować ewentualne dodatkowe objawy w ciągu następ‑
nych 6 godzin oraz zawiadomić osobę odpowiedzialną za leczenie.
II Jeśli u dziecka rozwija się którykolwiek z objawów ciężkiej reakcji lub anafilaksji,
proszę natychmiast:
1. Podać ampułkostrzykawkę z adrenaliną domięśniowo w zewnętrzną część
uda; jeśli po 30 min nie nastąpi poprawa, należy podać drugą ampułkostrzy‑
kawkę z adrenaliną;
2. Zapewnić transport do oddziału ratunkowego lub gabinetu lekarskiego.

Czy można zapobiegać alergii pokarmowej
u dzieci?
Znacznie większa chwała i zaszczyty spadają na tego, kto zwycięży i wy‑
leczy, niż na tego, który przewidzi i zapobiegnie. Odwrócenie takiego ste‑
reotypu myślowego powiodło się już w wielu
dziedzinach medycyny, m.in. w stomatologii
czy też podczas wprowadzania masowych
dla ciekawych
szczepień ochronnych. W alergologii zagad‑
nienie profilaktyki pozostaje nadal otwarte,
Ostatnio stwierdzono, że dzieci
karmione piersią przez co naj‑
ponieważ istnieją duże trudności – również
mniej 4 miesiące, mają większe
natury etycznej – aby wykazać w badaniach
parametry układu oddechowego.
naukowych, jak zachowywały się dzieci
Wyniki te sugerują, iż karmienie piersią wpły‑
wa korzystnie na rozwój płuc. Obserwacje te
poddane profilaktyce w porównaniu z tymi,
dowodzą, że rozwój płuc zachodzi nie tylko w
u których tych działań nie zastosowano.
okresie płodowym, jak sadzono do niedawna,
Za rozwój alergii w połowie przypadków od‑
ale również po urodzeniu.
powiedzialne są uwarunkowania genetyczne.
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Ryzyko wystąpienia alergii w grupie dzieci bez rodzinnego obciążenia w kierunku chorób
atopowych wynosi ok. 10%, wzrasta do 20–30% u dzieci, których jedno z rodziców lub
rodzeństwa ma udokumentowaną alergię oraz do 40–70%, gdy choruje dwoje najbliż‑
szych krewnych. Najczęściej alergia rozwija się u dzieci, których obydwoje rodzice mają
taką samą postać alergii. Z moich obserwacji wynika, że najskuteczniej przestrzegają
zaleceń profilaktycznych te rodziny, w których pierwsze dziecko choruje lub/i choroba
obejmuje wszystkich członków rodziny. Ważnym elementem zapobiegania jest dobór
składników diety i czas ich wprowadzenia do jadłospisu. Dlatego Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) zaleca karmienie wyłącznie piersią przez 6 miesięcy, a potem stopniowe
wprowadzanie pokarmów uzupełniających z kontynuacją karmienia piersią do ukończenia
12 miesięcy lub tak długo, jak chce tego matka i dziecko. Karmienie piersią nie gwa‑
rantuje całkowitej ochrony przed alergią, ale pokarm matki stanowi pożywienie naszego
gatunku, najlepiej dostosowane do możliwości trawiennych dziecka. Istnie‑
ją naukowe dowody, że dzieci karmione piersią, u których wystąpiła cho‑
roba alergiczna, przebyły tę chorobę łagodniej. Matka w swoim pokarmie
przekazuje niemowlęciu rodzaj „parasola”
ochronnego, zabezpieczającego przed agre‑
sją obcych mikroustrojów i alergenów czy‑
dla ciekawych
hających na noworodka. Nieprzystawienie
dziecka do piersi zaraz po porodzie pozbawia
Eskimosi, którzy jedzą bardzo nie‑
wiele warzyw i owoców, rzadko za‑
je tej ochrony, a także powoduje, że przewód
padają na choroby serca, alergie,
pokarmowy ulega kolonizacji innymi bakte‑
nowotwory. Po raz pierwszy infor‑
riami niż te, które powinny go skolonizować.
macja ta została opublikowana w 1956 roku
przez czasopismo „Lancet”. Autor Dr Hugh A.
W ciągu pierwszych miesięcy życia pokarm
Sinclair opisał związek między dietą bogatą w
matki dostosowuje się do potrzeb dziecka.
wielonienasycone kwasy tłuszczowe (LC-PUFA)
W godzinach porannych zawiera inne pro‑
pochodzące z ryb morskich a małą umieralno‑
ścią z przyczyn kardiologicznych w tej grupie
porcje składników pokarmowych, inne zaś
etnicznej. Zrodziła się więc hipoteza, że być
w godzinach popołudniowych i wieczornych.
może mieszkańcy dalekiej Północy swoje „lep‑
W pokarmie zawarta jest immunoglobulina
sze” zdrowie zawdzięczają spożywaniu dużej
IgA, której funkcję stanowi zabezpieczenie
ilości ryb. W ich mięsie i tłuszczu są kwasy
omega-3. Należą one do grupy wielonienasy‑
przewodu pokarmowego dziecka przed inge‑
conych kwasów tłuszczowych, które nazywa się
rencją obcych drobnoustrojów, współdziała‑
niezbędnymi nienasyconymi kwasami tłuszczo‑
nie w procesie tolerancji pokarmowej, pomoc
wymi. Problem bowiem tkwi w tym, że nasz or‑
ganizm nie potrafi ich sam wytworzyć, dlatego
w utrzymaniu stałej flory bakteryjnej. Prawi‑
musimy mu je regularnie dostarczać. Dzienne
dłowa flora bakteryjna jelitowa u niemowlę‑
zapotrzebowanie na kwasy omega-3 to 1000
cia jest czynnikiem zabezpieczającym przed
mg/dobę (w naszym kraju spożywa się ok. 100
g/dobę). Aby je zaspokoić, powinniśmy 2 razy
alergizacją organizmu. Pokarmy uzupełniają‑
w tygodniu zjadać porcję ryby. Najwięcej kwa‑
ce można wprowadzać od 6. m.ż., najlepiej
sów omega-3 mają tłuste ryby morskie: hali‑
przy równoczesnym karmieniu piersią. Jed‑
but, łosoś, śledź, dorsz, makrela, sardynki oraz
owoce morza. Produkty z oleju wątroby rekina
norazowo należy wprowadzać tylko jeden
nie mają w swoim składzie kwasów omega-3.
pokarm i utrzymywać tę dietę przez kilka
Dla tych, którzy nie lubią ryb albo jadają ich
dni, aby sprawdzić, czy u dziecka występują
za mało, wyprodukowano suplementy diety po‑
chodzenia roślinnego (Omegamed DHA).
objawy chorobowe. Obecnie nie ma żadnych
danych naukowych wskazujących, że kobiety
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ciężarne dla uniknięcia alergizacji dziecka powinny stosować specjalną dietę. W wielu kra‑
jach doradza się, aby kobiety w ciąży nie spożywały orzeszków ziemnych, pomimo braku
potwierdzonej skuteczności tego rodzaju postępowania. Ogólnie zaleca się spożywanie
urozmaiconych i pełnowartościowych posiłków bogatych w witaminy.
W sytuacji, gdy matka nie może karmić piersią lub wystąpi już choroba alergiczna,
dietę powinien ustalać lekarz. Zgodnie z cytowanymi już rekomendacjami naukowców
(ESPGHAN i ESPACI) w profilaktyce u noworodków i niemowląt w rodzinach, w któ‑
rych co najmniej jeden rodzic lub jedno z rodzeństwa ma chorobę alergiczną (atopową),
w przypadku braku możliwości karmienia piersią, należy stosować specjalne mieszanki
bezmleczne (hydrolizaty o znacznym stopniu hydrolizy białek kazeinowych lub serwatko‑
wych). Nie do końca potwierdziły się próby przeciwdziałania chorobom alergicznym przy
pomocy probiotyków („korzystnych bakterii”) podawanych w okresie niemowlęcym oraz
za pomocą modyfikacji środowiska wewnątrzdomowego. Dane dotyczące takiego postę‑
powania nadal są zbyt skąpe, by na ich podstawie towarzystwa naukowe mogły wydać
rekomendacje. Na pewno problem wymaga dalszych badań.
Duże nadzieje wiążemy z pracami, w których wykazano, że podawanie kobietom cię‑
żarnym w pokarmach LC‑PUFA (long chain‑polyunsaturated fatty acids, czyli długołań‑
cuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe) zmniejszyło ryzyko występowania astmy
u ich dzieci. Już od dawna wiedzieliśmy o funkcji, jaką kwasy te pełnią w optymalnym
rozwoju mózgu, układu nerwowego i wzroku. Obecnie coraz więcej mówi się o roli tych
kwasów w prewencji (zapobieganiu) chorobom alergicznym.
Zapamiętaj!
zz Reakcje alergiczne mogą być różnorodne i mogą występować w każdym wieku, ale
najczęściej jednak dotyczą dzieci w pierwszych latach życia.
zz W Europie najczęściej alergizują: mleko krowie, jajo kurze, pszenica, orzeszki ziemne,
orzechy, ryby i owoce morza.
zz Alergia na pokarmy występuje również u dzieci karmionych piersią, ponieważ niektóre
alergeny przechodzą poprzez pokarm matki do organizmu dziecka.
zz Podstawowym celem diagnostyki alergii pokarmowej jest stwierdzenie, jaki pokarm
stanowi przyczynę występujących dolegliwości, a więc czy istnieje związek przyczy‑
nowo‑skutkowy pomiędzy dolegliwościami a spożywanym pokarmem.
zz Testy skórne i z surowicy krwi jedynie potwierdzają mechanizm schorzenia.
zz Popularne testy alergologiczne (skórne lub z surowicy krwi) nie są 100% dowodem
na alergię na dany pokarm.
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zz Na podstawie testów skórnych lub z surowicy krwi nie można wyrokować o stopniu
ciężkości choroby.
zz Testy alergologiczne nabierają wartości dopiero po wykonanej próbie prowokacyjnej.
zz Metodą jednoznacznie rozstrzygającą o istnieniu alergii pokarmowej lub jej braku jest
wynik próby prowokacyjnej (najlepiej, gdy jest to podwójna ślepa próba z placebo)
z podejrzanym pokarmem.
zz Próby prowokacyjne powinny być przeprowadzane pod nadzorem lekarza. W sytu‑
acjach wątpliwych próby prowokacyjne powinny odbywać się w warunkach szpital‑
nych.
zz Matce karmiącej piersią zaleca się dietę eliminacyjną wyłącznie w przypadku potwier‑
dzenia nadwrażliwości na pokarm u dziecka po wykonaniu próby eliminacji i prowo‑
kacji.
zz Alergia pokarmowa u dziecka nie powinna być przyczyną zaprzestania karmienia pier‑
sią.
zz Karmienie piersią nie gwarantuje całkowitej ochrony przed alergią, ale pokarm matki
jest pożywieniem naszego gatunku, najlepiej dostosowanym do możliwości trawien‑
nych dziecka.
zz Najskuteczniejszą formą leczenia jest eliminacja z jadłospisu pokarmu wywołującego
objawy.
zz Nie ma żadnego leku, który mógłby zastąpić eliminację szkodliwego pokarmu.
zz Wdrażając dietę eliminacyjną, należy pamiętać o ukrytych źródłach alergenu.
zz Pacjenci z ciężkimi reakcjami (wstrząs, reakcja anafilaktyczna) powinni posiadać pi‑
semny plan postępowania oraz nosić emblematy informujące o chorobie i konieczno‑
ści natychmiastowego podania adrenaliny.

Załącznik. Dieta bezmleczna – przykład
pokarm

dozwolone

zabronione

DESERY
(SŁODKIE)

owoce, sorbety – lody bez mleka,
na bazie soków owocowych, ciasta
– bez masła lub zwykłej margaryny,
kisiele, galaretki owocowe, biszkopty
bez mleka

wszelkiego rodzaju ciasta i ciasteczka
przygotowywane z dodatkiem mleka
i/lub masła i/lub margaryny zwykłej,
herbatniki, biszkopty z czekoladą,
ciastka z masami, kremami, lody,
naleśniki, drożdżówki, budynie, kremy

DRÓB

kura, indyk, kaczka, gęś, perliczka,
przepiórka

żadne

INNE

musztarda, przyprawy korzenne, sól,
masło orzechowe, chipsy ziemniacza‑
ne, frytki, oliwki, chrupki kukurydzia‑
ne, czysta prażona kukurydza

JARZYNY

wszystkie

sosy, zupy przygotowywane na wy‑
warach z niedozwolonych mięs,
z mlekiem lub śmietaną

KASZE I
WYROBY
MĄCZNE

wszystkie, pod warunkiem, że będą
przygotowywane bez dodatku mleka

żadne

MIĘSO

wieprzowina, jagnięcina, baranina,
królik, konina, sarna, daniel, dzik,
gołąb, struś

cielęcina, wołowina, kozina, mięsa
przetworzone, np. parówki, kiełbaski,
pasztety, hamburgery

NAPOJE

soki owocowe, napoje gazowane,
kakao bez dodatków mlecznych, sub‑
stytuty mleka, np. mleko ryżowe

mleko pod każdą postacią – świeże,
skondensowane, jogurty, śmietanki,
kefir, maślanki, napoje mleczne
i czekoladowe itp.

OWOCE

wszystkie

żadne

SERY

żadne

wszystkie

PIECZYWO,
KRAKERSY,

pieczywo francuskie, włoskie, wie‑
deńskie, bagietki, tosty francuskie,
niektóre krakersy solanki, chipsy

słodkie bułeczki, drożdżówki, wafle,
pączki, sucharki, pączki, pieczywo
chrupkie

RYBY

wszystkie

żadne

SŁODYCZE

owoce kandyzowane, cukierki owo‑
cowe, miód, żelki bezmleczne

karmelki, cukierki z dodatkiem mleka
(np. krówki), batoniki, czekolada
mleczna, pralinki

TŁUSZCZE

margaryny bezmleczne, masła roślin‑
ne bezmleczne i bez dodatków mle‑
kopochodnych, np. kazeiny, serwatki
itp., oleje roślinne, oliwa, majonezy,
sztuczne śmietanki do kawy

masło, margaryna, sosy sałatkowe
z dodatkami produktów mlekopo‑
chodnych,

ZIEMNIAKI

wszystkie

purèe z mlekiem i/lub masłem

CHIPSY
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