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TABELA 13. Stężenia specyﬁcznych przeciwciał IgE;
95-procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia
reakcji klinicznej popokarmowej8, 9, 77.
ALERGEN

STĘŻENIE SIGE W SUROWICY
[kIU/l]

mleko krowie (< 2. r.ż.)

≥ 5,0

mleko krowie (> 2. r.ż.)

≥ 15,0

jaja (< 1. r.ż.)

≥ 10,9

jaja (> 1. r.ż.)

≥ 13,2

orzechy arachidowe

≥ 14,0

orzechy

≥ 15,0
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TABELA 14. Rodzaje doustnych prób prowokacji pokarmowej96.
RODZAJ PROWOKACJI

SPOSÓB PODAWANIA POKARMU

KOMENTARZ

pokarm w postaci naturalnej

zalecana u niemowląt
dodatni wynik w 50% potwierdzany
wynikiem DBPCFC

pokarm ukryty, zamaskowany wygląd,
kolor, smak i zapach (w kapsułkach,
w postaci płynnej lub stałej w innych
pokarmach)
pacjent nie jest poinformowany o rodzaju podawanego pokarmu

zwykle wystarczająca do celów klinicznych

pojedynczo ślepa, kontrolowana
placebo (single-blind, placebo
controlled, food challenge – SBPCFC)

podwójnie ślepa, kontrolowana
placebo (double blind placebo
controlled food challenge – DBPCFC)

pokarm ukryty, zamaskowany wygląd,
kolor, smak i zapach (jw.)
pacjent, pielęgniarka i lekarz nie znają
testowanego pokarmu
pokarm i placebo są przygotowywane
i kodowane przez osobę trzecią

„złoty standard” diagnostyczny
technika zalecana do celów badawczych,
umożliwia porównywanie wyników
z różnych ośrodków

otwarta
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TABELA 15. Zalecenia po wykonaniu podwójnie zaślepionej próby prowokacyjnej kontrolowanej placebo80, 83.
ZALECENIA
zastosowanie diety eliminacyjnej

WYNIK PROWOKACYJNEJ PRÓBY POKARMOWEJ
z alergenem – dodatni (+)

z placebo – ujemny (-)

powtórzenie próby prowokacyjnej

z alergenem – dodatni (+)

z placebo – dodatni (+)

brak wskazań do zastosowania diety eliminacyjnej

z alergenem – ujemny (-)

z placebo – ujemny (-)

brak wskazań do zastosowania diety eliminacyjnej

z alergenem – ujemny (-)

z placebo – dodatni (+)
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TABELA 16. Interpretacja prowokacyjnej próby pokarmowej (otwartej i zaślepionej)80.
OTWARTA PRÓBA PROWOKACJI
wynik dodatni próby (+)

wynik dodatni próby (+)

wynik ujemny próby (-)

typ reakcji – natychmiastowy

typ reakcji – opóźniony i późny

bez diety

zalecenie diety eliminacyjnej

podwójnie ślepa próba prowokacyjna kontrolowana placebo
wynik dodatni próby (+)

wynik ujemny próby (-)

zalecenie diety eliminacyjnej

bez diety
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0-'$'/"$(9!)/<!+!=6)%-(+9'/"$(2)';2(34)*58,3"6)&;/<!+!=%/<) #+"(&!*8) #!0%+1!&(9!) L$#G; (!"6$!N-!&()
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TABELA 17. Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u niemowląt żywionych sztucznie z podejrzeniem alergii na białka
mleka krowiego; objawy łagodne lub średnio ciężkie (modyﬁkacja na podstawie10).
PODEJRZENIE ALERGII NA BIAŁKA MLEKA KROWIEGO
Dzieci żywione sztucznie – objawy łagodne lub średnio ciężkie
1. etap

ocena kliniczna i wywiad rodzinny
rozważyć wykonanie testów skórnych lub testów płatkowych z alergenami białek mleka krowiego
testy z krwi – IgE całkowite, IgE specyﬁczne

2. etap

zastosowanie diety eliminacyjnej

3. etap

wykonanie otwartej próby prowokacji opartej na wynikach badań IgE;
podanie mieszanki mlecznej pod nadzorem lekarza

poprawa

brak poprawy

nawrót objawów

brak objawów

4. etap

stosować dietę eliminacyjną do 9–12.
m.ż., przez co najmniej 6 mies.

powrót do podawania mleka
krowiego w diecie

5. etap

powtórzyć próbę prowokacji

obserwacja

34

STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA

2012

T. 9

31–56

dieta eliminacyjna z mieszanką AAF
lub powrót do podawania mleka
w diecie

www.standardy.pl/pediatria

standardy medyczne

TABELA 18. Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u niemowląt żywionych sztucznie z podejrzeniem alergii na białka mleka krowiego; objawy ciężkie (modyﬁkacja na podstawie10).
PODEJRZENIE ALERGII NA BIAŁKA MLEKA KROWIEGO
Dzieci żywione sztucznie – objawy ciężkie
1. etap

ocena kliniczna i wywiad rodzinny
rozważyć wykonanie testów skórnych lub testów płatkowych z alergenami białek mleka krowiego
testy z krwi – IgE całkowite, IgE specyﬁczne

2. etap

skierować dziecko do lekarza specjalisty
jednocześnie zastosować dietę eliminacyjną z włączeniem mieszanki AAF przez 2–4 tyg.

3. etap

poprawa

brak poprawy

próba prowokacyjna w poradni specjalistycznej
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dalsza diagnostyka w poradni specjalistycznej
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-8=).+(*$'!)/'@,0>)#!34%/'>)0-'$'/"$>)$%*&+%,-'&!./')L#!"646&$()&6$'0')=%*%B)'118$!-!9'/"$6/<)
$%;!=(/$!.J)3&!'346/<)#+"(/'&/'%5)R9SIG)[+A=6)4%0'()
$%-(,6)0%,*!+%"!&!)&60!$6&%J)&;3"#'4%-8)*!;/"%387)
%,)&6$'0')[_Q)'p-8=)3R9S)=@*>).&'%*/"6J)!;"+(*80!&%$(2)!*#!&'(*"')!+9%$'"18)$%;#'(+&!4$'()3"0!*liwy alergen^VG

TABELA 19. Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u niemowląt karmionych piersią z podejrzeniem alergii na białka
mleka krowiego; objawy łagodne lub średnio ciężkie (modyﬁkacja na podstawie10).
PODEJRZENIE ALERGII NA BIAŁKA MLEKA KROWIEGO
Dzieci karmione piersią – objawy łagodne lub średnio ciężkie
1. etap

ocena kliniczna i wywiad rodzinny

2. etap

kontynuować karmienie piersią
wyeliminować mleko krowie (i jajo) z diety matki przez 2–4 tyg.
zastosować suplementację wapniem

3. etap

poprawa
wystąpienie objawów

4. etap

5. etap

brak poprawy

wprowadzić ponownie mleko krowie do diety matki
brak objawów

utrzymać dietę eliminacyjną u matki wraz z suplementacją wapniem

powrót do podawania
jaj w diecie matki

po zakończeniu karmienia piersią wprowadzić do żywienia dziecka mieszankę eHF w miejsce mleka matki;
przez co najmniej 6 mies. podawać pokarmy stałe
bezmleczne (do 9–12. m.ż.)
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TABELA 20. Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u niemowląt karmionych piersią z podejrzeniem alergii na białka
mleka krowiego – objawy ciężkie (modyﬁkacja na podstawie10).
PODEJRZENIE ALERGII NA BIAŁKA MLEKA KROWIEGO
Dzieci karmione piersią – objawy ciężkie
1. etap

ocena kliniczna i wywiad rodzinny

2. etap

skierować dziecko do lekarza specjalisty w celu przeprowadzenia badań diagnostycznych i leczenia
jednocześnie z diety matki wyeliminować mleko krowie i zastosować suplementację wapniem
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Podsumowanie 6.
Rozpoznanie alergii pokarmowej jest procesem złożonym, wieloetapowym i czasochłonnym. Obejmuje: analizę wywiadu alergicznego (osobniczego i rodzinnego),
wnikliwe badanie pacjenta i analizę stwierdzanych objawów klinicznych oraz interpretację właściwie zaplanowanych badań alergiczno-immunologicznych.
U podstaw trudności diagnostycznych nadwrażliwości pokarmowej leżą złożone mechanizmy patogenetyczne natury immunologicznej: IgE-zależne, IgE-niezależne, mieszane lub komórkowe, odpowiedzialne za
stwierdzane objawy chorobowe. Z tego powodu dotychczas nie wynaleziono uniwersalnego testu do diagnostyki nadwrażliwości pokarmowej, czyli jednego, taniego,
czułego, łatwego do wykonania badania, jednoznacznie identyﬁkującego czynnik przyczynowy alergii lub
nadwrażliwości pokarmowej.
Stosowane powszechnie metody oznaczania specyﬁcznych IgE we krwi oraz testy skórne (punktowe testy skórne z alergenami pokarmowymi) służą głównie
diagnozowaniu nadwrażliwości pokarmowej, w którą
jest zaangażowany wyłącznie zależny od IgE mechanizm
patogenetyczny (alergia pokarmowa wg nazewnictwa
europejskiego). Taka możliwość diagnostyczna dotyczy
jedynie ok. 50% chorych z tą nadwrażliwością, u których
dodatnie wyniki tego typu badań potwierdzają czynnik
przyczynowy choroby (szkodliwy pokarm). U pozostałych chorych wyniki tych badań są zazwyczaj ujemne,
gdyż objawy kliniczne nadwrażliwości pokarmowej są
u nich wyzwalane przez mechanizmy patogenetyczne
IgE-niezależne, niewykrywalne opisanymi powyżej metodami diagnostycznymi.
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Metodą rozstrzygającą o istnieniu i rodzaju nadwrażliwości pokarmowej, związku przyczynowo-skutkowym
pomiędzy szkodliwym pokarmem a objawami klinicznymi (potwierdzonym lub wykluczonym) jest prowokacyjna próba z podejrzanym pokarmem. Odstęp czasowy od podania pokarmu do wystąpienia objawów
chorobowych w próbie pozytywnej wskazuje na mechanizm patogenetyczny odpowiedzialny za powstawanie
objawów klinicznych w tej chorobie (natychmiastowy,
opóźniony, późny).

Leczenie dietetyczne nadwrażliwości
pokarmowej
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Podsumowanie 7.
Nadwrażliwość pokarmowa jest stanem klinicznym,
w którym spożycie szkodliwego pokarmu stanowi
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mieszanki oparte na izolatach
sojowych nie są rekomendowane do
początkowego leczenia niemowląt
z alergią pokarmową

BMK o znacznym stopniu hydrolizy
są zalecane w leczeniu niemowląt
z ABMK

eHf mieszanki mlekozastępcze ze znaczną
hydrolizą białka

SF mieszanki sojowe
oparte na izolowanej frakcji białka
sojowego

nieużywane w leczeniu ABMK

w żywieniu sztucznym eliminacja
szkodliwego alergenu z diety dziecka
jest stosunkowo prosta

karmienie sztuczne

pHf mieszanki mlekozastępcze z częściową
hydrolizą białka

u niemowląt karmionych wyłącznie
piersią należy podjąć próbę ścisłej
eliminacji przyczynowego alergenu
białkowego z diety matki

Vandenplas Y, Koletzko S, Isolauri E, et al.
Guidelines for the diagnosis and management of cow’s milk protein allergy in infants.
Arch Dis Child 2007;92:902–8.

PUBLIKACJA*

chociaż mieszanki sojowe nie są
hipoalergiczne, mogą być stosowane
w żywieniu niemowląt
z IgE-zależnymi objawami ABMK,
szczególnie po 6. m.ż.

co najmniej 90% niemowląt z ABMK
toleruje tego typu mieszanki (eHF)

niezalecane w leczeniu
ABMK

preparaty o znacznym stopniu
hydrolizy białka (eHF) lub mieszanki
sojowe (SF)

nie są hipoalergiczne
są znacznie tańsze, lepiej akceptowane
niż eHF czy AAF, ale istnieje duże ryzyko
rozwoju alergii na soję, szczególnie
u niemowląt < 6. m.ż.
możliwe objawy niepożądane związane
z dużym stężeniem ﬁtynianu, aluminium,
ﬁtoestrogenów (izoﬂawonów)

mieszanki eHF oparte na hydrolizacie białek
serwatkowych lub kazeiny spełniają kryteria
mieszanki leczniczej, tolerowanej przez 90%
niemowląt z ABMK

–

łagodna lub umiarkowana postać ABMK –
zalecana mieszanka eHF;
zalecić mieszankę AAF:
jeśli dziecko odmawia przyjmowania eHF
i akceptuje smakowo AAF
przy braku poprawy po 2–4 tyg. stosowania eHF
gdy przemawiają za tym korzyści ﬁnansowe
skierować do specjalisty pediatry, równocześnie rozpoczynając leczenie
z mieszanką AAF

eliminacja mleka krowiego z diety
niemowlęta karmione piersią z udowodniomatki może prowadzić do ustąpienia ną ABMK – leczenie:
objawów u karmionego niemowlęcia;
eliminacja mleka krowiego z diety
przy braku poprawy lub gdy matka
kontynuacja karmienia piersią i unikanie
nie może stosować ścisłej diety
BMK w diecie matki
eliminacyjnej, należy zastosować
suplementacja Ca++
mieszankę mlekozastępczą w celu
złagodzenia objawów

American Academy of Pediatrics.
Committee on Nutrition. Hypoallergenic infant formulas. Pediatrics
2000;106:346–49.

Høst A. Dietary products used in
infants for treatment and prevention
of food allergy. Joint Statement of the
ESPACI Committee on hypoallergenic
formulas and ESPGHAN Committee on
nutrition. Arch Dis Child 1999;81:80–4.

karmienie piersią

AAP 2000

ESPACI/ESPGHAN 1999

TABELA 21. Zasady leczenia alergii na białka mleka krowiego – aktualne zalecenia w różnych krajach wg WAO (Fiocchi i wsp.)11.

odpowiednie do leczenia
ABMK

odpowiednie do leczenia
niemowląt z ABMK

w leczeniu ABMK nie są zalecane mieszanki pHF (znane
jako HA)

–

kontynuacja karmienia piersią
z zaleceniem eliminacji BMK
z diety matki

Kemp AS, Hill DJ, Allen KJ, et
al. Guidelines for the use of
infant formulas to treat cow’s
milk protein allergy: an Australian Consensus Panel Opinion.
Med J Aust 2008;188:109–12.

AUSTRALIAN COSENSUS
PANEL 2008
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bez różnic (w reakcji IgE-zależnej
i IgE-niezależnej)

różnice w zaleceniach
w zależności od typu
alergii

brak wytycznych w momencie opracowywania rekomendacji

HRF hydrolizaty
ryżowe

STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA

mieszanki uznane za niealergizujące
stosowane u pacjentów ze znaczną
nadwrażliwością, np. reagujących
na eHF

preparaty białkowe o wysokim stopniu hydrolizy są zalecane w leczeniu
niemowląt z ABMK (nie sprecyzowano, czy stosować także HSF)

HSF hydrolizaty
sojowe

40

AAf mieszanki
z zawartością
aminokwasów

niemodyﬁkowane mleko innych gatunków (kozie, owcze) nie powinno
być stosowane w żywieniu dzieci z
ABMK ze względu na duże ryzyko
wystąpienia reakcji krzyżowej

inne mleka

niemowlęta z objawami alergii
IgE-zależnej mogą korzystać z SF
po 6. m.ż., we wcześniejszym okresie zalecana jest mieszanka eHF,
niemowlętom z objawami alergii
IgE-niezależnej (np. enterocolitis,
proctocolitis, zespół złego wchłaniania, zapalenie przełyku) zaleca się
mieszanki eHF

tolerowane

brak wytycznych w momencie opracowywania rekomendacji

–

mleko kozy i innych zwierząt (kopytnych) lub mieszanki zawierające
duże ilości natywnego białka zwierzęcego nie są odpowiednim substytutem pokarmu kobiecego oraz
krowiego mleka modyﬁkowanego

–

nie zaleca się stosowania
mleka innych ssaków (np.
kozy) w leczeniu ABMK

–

mieszanki AAF spełniają kryteria mieszanek
leczniczych: przynajmniej u 90% niemowląt
z ABMK przy 95-procentowym przedziale
ufności

ehF
niemowlęta < 6. m.ż.
reakcje natychmiastowe
(nieanaﬁlaktyczne), zapalenie
jelita cienkiego i okrężnicy
indukowane pokarmem
(FPIES), atopowe zapalenie
skóry, objawy z układu pokarmowego, zapalenie prostnicy,
odbytnicy indukowane pokarmem (FPIP)
SF
niemowlęta > 6. m.ż.
reakcje natychmiastowe
(nieanaﬁlaktyczne), objawy
z przewodu pokarmowego
lub atopowe zapalenie skóry,
bez cech niedożywienia
AAF
mieszanka pierwszego wyboru w anaﬁlaksji i eozynoﬁlowym zapaleniu przełyku
u dzieci z ABMK

właściwe w leczeniu
niemowląt z ABMK

mieszanki eHF oparte na białku z innych źró- brak wytycznych w Australii
deł spełniają kryteria mieszanek leczniczych: w momencie opracowywania
tolerancja przynajmniej u 90% niemowląt
rekomendacji
z ABMK przy 95-procentowym przedziale
ufności (mieszanki HRF nie są tutaj wyraźnie
wymieniane)

mieszanki zawierające znacznie zhydrolizowane białko z innych źródeł (eHF) spełniają
kryteria mieszanek leczniczych: tolerancja
przynajmniej u 90% niemowląt z ABMK
przy 95-procentowym przedziale ufności
(mieszanki HSF nie są tutaj wyraźnie wymieniane)

w żywieniu niemowląt nie jest zalecane:
niemodyﬁkowane mleko ssaków (w tym
krowie, owcze, bawole, końskie, kozie)
niemodyﬁkowane mleko sojowe, ryżowe
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należy w regularnych odstępach czasowych przeprowadzać próby prowokacyjne, aby uniknąć zbędnego przedłużania ograniczeń dietetycznych

postępowanie
kontrolne

–

eHF?
brak szczegółowych zaleceń

eHF:
„u niemowląt z nadwrażliwością na
białka pokarmowe i z zespołem złego wchłaniania należy stosować mieszanki o zredukowanej alergenności
(o wysokim stopniu eHF hydrolizy
lub z zawartością – aminokwasów),
bezlaktozowe, z MCT (średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe) w celu
poprawy procesów wchłaniania
i regeneracji błony śluzowej”

–

–

–

–

–

–

łagodne lub umiarkowane postaci ABMK
– eHF lub AAF
ciężkie – AAF

łagodna lub umiarkowana postać ABMK
– mieszanki eHF lub AAF
ciężka postać ABMK – mieszanka AAF

PUBLIKACJA*

–

eHF?, AAF?
brak szczegółowych zaleceń

eHF < 6. m.ż.
SF > 6. m.ż.
AAF w eozynoﬁlowym
zapaleniu przełyku

eHF < 6. m.ż.
SF > 6. m.ż.

eHF < 6. m.ż.
SF > 6. m.ż.

eHF < 6. m.ż.
SF > 6. m.ż.

eHF < 6. m.ż.
AAF > 6. m.ż.

mieszanka AAF

–

AUSTRALIAN COSENSUS
PANEL 2008

ABMK – alergia na białka mleka krowiego, BMK – białko mleko krowiego
*zalecenia ﬁrmowe kierowane do pediatrów i lekarzy rodzinnych dotyczące postaci łagodnej lub umiarkowanej ABMK, w przypadku podejrzenia postaci ciężkiej należy zwrócić się do specjalisty.

eHF

zespół Heinera

opóźnione objawy
z przewodu pokarmowego
eHF

SF – pierwszego wyboru
eHF – drugiego wyboru?
bez specjalnych zaleceń

eHF

atopowe zapalenia
skóry

SF – pierwszego wyboru
eHF – drugiego wyboru

eHF

IgE-zależne objawy
skórne

SF – pierwszego wyboru
eHF – drugiego wyboru

eHF

igE-zależne objawy
z układu oddechowego

SF – pierwszego wyboru
eHF – drugiego wyboru

mieszanka SF tylko w ABMK
IgE-zależnej (brak specjalnych wskazań w anaﬁlaksji)

eHF

eHF

–

–

AAP 2000

reakcje natychmiastowe z przewodu
pokarmowego

anaﬁlaksja

mieszanki zalecane
w fazie wstępnej
diagnozy ABMK
(dieta eliminacyjna
diagnostyczna)

ESPACI/ESPGHAN 1999
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główną przyczynę choroby. Istotą leczenia dietetycznego jest eliminacja polegająca na czasowym usunięciu
szkodliwego pokarmu z diety chorej osoby z jednoczesnym wprowadzeniem składników zastępczych o równoważnej wartości odżywczej w miejsce eliminowanego
pokarmu lub grupy pokarmów.
Miarą skuteczności leczniczej diety eliminacyjnej są:
całkowite ustąpienie lub złagodzenie objawów chorobowych, poprawa stanu ogólnego chorego, właściwy rozwój ﬁzyczny (przyrosty masy ciała, wzrostu) oraz psychomotoryczny chorego dziecka.
Dieta eliminacyjna, aby spełnić oczekiwane wymogi lecznicze, powinna być: indywidualnie dobrana, uwzględniająca rodzaj szkodliwego pokarmu, dostosowana jakościowo i ilościowo do wieku chorego,
uwzględniająca stan zaawansowania choroby oraz niezbędny czas zastosowania leczniczego.
Nierozważne lub nieuzasadnione zastosowanie diety eliminacyjnej u osób z potwierdzonym laboratoryjnie
uczuleniem na określony antygen (lub alergeny), u których nie występują objawy choroby alergicznej, może
skutkować utratą dotychczasowej tolerancji immunologicznej tego antygenu. Ponowne wprowadzenie do
żywienia czasowo eliminowanego pokarmu (alergenu)
może wywołać objawy choroby alergicznej, z reakcją
anaﬁlaktyczną włącznie.
W codziennej praktyce klinicznej spotyka się pacjentów, którzy szybko „wyrastają” z alergii pokarmowej,
nie stosując ścisłej diety eliminacyjnej, i takich, którzy
mimo ścisłej diety nie tracą nadwrażliwości na szkodliwy pokarm.
Dostępne na rynku polskim preparaty mlekozastępcze o znacznym stopniu hydrolizy białek mleka krowiego
(mieszanki eHF), mieszanki elementarne AAF, mieszanki sojowe oraz preparaty leczniczo-odżywcze wzbogacone w: MCT, probiotyki, prebiotyki, LC-PUFA, powinny służyć dzieciom z nadwrażliwością pokarmową jako
preparaty leczniczo-odżywcze, dostosowane do wieku,
zbilansowane jakościowo i ilościowo. Dieta eliminacyjna
bezmleczna z zastosowaniem tych preparatów powinna

zapewnić leczonemu dziecku prawidłowy rozwój ﬁzyczny i psychomotoryczny.

Nabywanie tolerancji pierwotnie
szkodliwego pokarmu („wyrastanie”
zalergii pokarmowej)
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TABELA 22. Proces zdrowienia w alergii na białka mleka krowiego14.
RODZAJ
BADANIA

ODSETEK
WYZDROWIENIA

ODSETEK ALERGII
NA INNE POKARMY

ODSETEK
POWIETRZNOPOCHODNEJ

prospektywne nieselektywne (0–3 lata)

84–87

54–60

28*

prospektywne wyselekcjonowane (2–4 lata)

33–38

41–75

40–43**

* spośród niemowląt z ABMK (reakcja IgE-zależna) u 48% rozwinęła się alergia wziewna na alergeny powietrznopochodne w wieku 3 lat
** u 80% rozwinęła się alergia wziewna przed okresem pokwitania
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TABELA 23. Rozwój tolerancji białek mleka krowiego
przez dzieci w zależności od mechanizmu patogenetycznego reakcji nadwrażliwości113.
WIEK
[LATA]

MECHANIZM
IGE-ZALEŻNY (REAKCJE
NATYCHMIASTOWE [%]

MECHANIZM
IG-NIEZALEŻNE (REAKCJE
OPÓŹNIONE) [%]

2

31,0

64,0

3

53,0

92,0

4

63,0

96,0

$6/<)4(9!)#+!/(38)8"$%$!)8;46/<)*"'(/')"%;$'("%-(,$()';$'(0!+"634$()&30%K$'0')#+(*60/62$()!+%")
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Podsumowanie 8.
Większość dzieci z nadwrażliwością pokarmową rozpoznaną i leczoną w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym „wyrasta” z tej choroby (ok. 80% do 4.–5.
r.ż.). U pozostałych chorych stan przetrwałej nadwrażliwości pokarmowej jest indywidualnie zróżnicowany
w czasie.
Proces „wyrastania” z nadwrażliwości pokarmowej
determinuje kilka czynników, z których za najważniejsze należy uznać: wiek pacjenta, w którym rozpoznano
chorobę i wdrożono leczenie (w tym dietę eliminacyjną),
nasilenie objawów chorobowych i wyzwalające je mechanizmy patogenetyczne (IgE-zależny, IgE-niezależny,
mieszany, komórkowy) oraz rodzinne obciążenie chorego atopią i/lub alergią.
Nabywanie tolerancji pierwotnie szkodliwego pokarmu następuje szybciej i w większym odsetku u chorych z nadwrażliwością pokarmową IgE-niezależną niż
u chorych, u których objawy chorobowe są wyzwalane
z udziałem mechanizmu patogenetycznego IgE-zależnego (atopowego).
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Farmakoterapia iinne możliwości leczenia
nadwrażliwości pokarmowej
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Podsumowanie 9.
Leczenie farmakologiczne stanowi uzupełnienie kompleksowego leczenia alergii pokarmowej i powinno być
stosowane doraźnie do opanowania gwałtownie nara-

TABELA 24. Dieta matki i niemowlęcia w proﬁlaktyce chorób alergicznych – wytyczne140.
GRUPA LUB PUBLIKACJA

DEFINICJE LUB
DZIAŁANIA
INTERWENCYJNE

AAP 2008
RAPORT KLINICZNY

AAP 2000
ZALECENIA

Kategorie ryzyka:
grupa „dużego
ryzyka”

rodzice lub rodzeństwo
z udokumentowaną chorobą alergiczną

oboje rodzice oraz
rodzeństwo z wywiadem
alergicznym

Proﬁlaktyka
w ciąży

nie ma dowodów

dotyczy eliminacji orzeszków ziemnych

Wyłączne karmienie piersią do:

3 – 4. m.ż. (dowiedzione)

6. m.ż.

ESPACI/ESPGHAN 1999,
ESPGHAN 2008
ZALECENIA
rodzice lub rodzeństwo
z chorobą alergiczną
(1999)
–
4 – 6. m.ż.*

SP-EAACI 2004, 2008
ZALECENIA
rodzice lub rodzeństwo
z udokumentowaną chorobą alergiczną
bez specjalnego postępowania dietetycznego
przynajmniej do 4. m.ż.,
najlepiej do 6. m.ż.*

4 – 6. m.ż. (obserwacja
związana z wprowadzaniem stałych pokarmów)*
Unikanie kontaktu
przez matkę w okresie laktacji z wybranymi alergenami

istnieją pewne dowody
zmniejszenia częstości
występowania atopowego zapalenia skóry AZS)

orzeszki ziemne i orzechy;
„rozważyć” eliminację
jaj, mleka, ryb i być może
innych pokarmów

Mieszanki mlekozastępcze – proﬁlaktyka

w porównaniu z mlekiem
krowim istnieją dowody
na skuteczność wybranych preparatów o wysokim (eHF) i częściowym
(pHF) stopniu hydrolizy
białka, nie dotyczy to
preparatów sojowych

stosowanie „miesznek
hipoalergicznych (preparaty o wysokim stopniu
hydrolizy), dopuszczalne
także preparaty z częściową hydrolizą białka,
nie zaleca się preparatów
sojowych

potwierdzono zdolność
zmniejszonej alergogenności (1999)

Rodzaje pokarmów
stałych i uzupełniających

dowiedziono skuteczności wstrzymywania
się z wprowadzeniem
tych pokarmów do 4.
(6.) m.ż. w proﬁlaktyce
chorób alergicznych,
nie ma przekonujących
dowodów skuteczności
w proﬁlaktyce dotyczącej
specyﬁcznych alergenów
pokarmowych po tym
okresie

zalecane wprowadzenie: stałych pokarmów
po 6. m.ż., produktów
nabiałowych w 1. r.ż.,
orzeszków ziemnych, ryb
w 3. r.ż.

nie ma dowodów działanie wprowadzać przed
nia takiej diety po 4 – 6.
ukończeniem 17 tyg.
m.ż.
życia i nie później niż
po 26 tyg. życia, nie ma
przekonujących dowodów
skuteczności opóźnionego
wprowadzania pokarmów
potencjalnie alergizujących, tj. ryb, jaj (2008)*

–

bez specjalnego postępowania dietetycznego*

preparaty o wysokim
stopniu hydrolizy białka
do 4. m.ż. (2004), udokumentowane zmniejszenie
alergogenności (2008)

*Zalecane również dla dzieci niezaliczanych do grupy „dużego ryzyka”, AAP – American Academy of Pediatrics, ESPACI – European Society for Pediatric
Allergology and Clinical Immunology, ESPGHAN – European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, SP-EAACI – Section on
Pediatrics European Academy of Allergology and Clinical Immunologyy
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stających objawów. Należy prowadzić je długofalowo
wraz z leczeniem dietetycznym wówczas, gdy samo leczenie dietetyczne nie przynosi oczekiwanych skutków
w postaci poprawy stanu klinicznego pacjenta.
Żaden lek, nawet o dużej doraźnej skuteczności, nie
zastąpi leczenia przyczynowego alergii pokarmowej,
czyli czasowej eliminacji szkodliwego pokarmu z diety chorego.
Nowe perspektywy terapeutyczne alergii pokarmowej IgE-zależnej stwarzają: immunoterapia doustna lub
podjęzykowa z natywnym alergenem pokarmowym lub
specyﬁczna „desensytyzacja” organizmu uczulonego
z alergenem pokarmowym przetworzonym termicznie.

Działania zapobiegawcze wnadwrażliwości
pokarmowej
X"'%5%$'%)#+!N-%046/"$()&;$%*&+%,-'&!./')#!0%+1!&(2)3>)&'(-!0'(+8$0!&()';*!46/">)!3A=7)8;04A+6/<)
+6"60!)&634>#'($'%)/<!+!=6)%4!#!&(2)-8=)%-(+9'/"$(2)
2(34)1!,-'&()-8=)&63!/()#+%&*!#!*!=$()L!=/'>,($'%)+!*"'$$(7)0!$34648/2%)%4!#!&%)-8=)%-(+9'/"$%7)
$%+%,($'()$%;$'(0!+"634$()/"6$$'0').+!*!&'30!&()
';'$:(0/62$(IYY7)O^7)^YVE^YYG
X"'%5%$'%)#+!N-%046/"$()#+!&%*"!$()&;3#!3A=)
0!1#-(03!&6)3>)0'(+!&%$()*!;!9A58)3#!5(/"(B34&%)
-8=)2(9!)&6=+%$6/<)9+8#7)*!;04A+6/<)$%-(,>)!3!=6)
"(;"&'@03"!$61)+6"60'(1)+!"&!28)%-(+9'')-8=)#%/2($/')";!=2%&%1')/<!+!=6)%-(+9'/"$(2^^7)^YZ7)^YYG)X"'%5%$'%)
4(;1'(3"/">)3'@)&;3"(+!0!)+!"81'%$6/<)#!2@/'%/<)
#+!N-%0460') #'(+&!4$(2) L"%#!='(9%$'() 8/"8-($'8)
8;!3!=6)#+(*63#!$!&%$(2)*!;%4!#'')-8=)%-(+9''7)04A+%)
2(3"/"()$'()"(40$@5%)3'@)";#!4($/2%-$'()3"0!*-'&61)
)%$469($(1IG) [+!N-%0460%) &4A+$%) 4!; "%#!='(9%$'()
+!"&!2!&')/<!+!=6)%-(+9'/"$(2)8;!3!=6)r8/"8-!$(2s)
-8=)0!-(2$61)$%&+!4!1)!=2%&A&)28,)+!"&'$'@4(2)/<!+!=6)%-(+9'/"$(2G)[+!N-%0460%)4+"(/'!+"@*!&%)4!;"%#!='(9%$'()'$&%-'*"4&8)$%+">*!&(18U^7)^Y^E^YYG
w6&'($'()*"'(/0%)&;&'(08)$'(1!&-@/61)';&/"(3$!*"'(/'@/61) 2(34) #'(+&3"!#-%$!&61) !=3"%+(1)
*"'%5%B)305%*%2>/6/<)3'@)$%;#+!N-%0460@)#'(+&!4$>)
%-(+9'')#!0%+1!&(2G)l(*$61)";0-8/"!&6/<)*"'%5%B)
2(34) #+!#%9!&%$'() 0%+1'($'%) $%48+%-$(9!) #+"(")
/!; $%21$'(2) OEF) #'(+&3"6/<) 1'(3'@/6) ,6/'%) *"'(/0%G)d%+1'($'()$%48+%-$()$'(1!&->4)&;461)!0+(3'()
&;#!+A&$%$'8)";,6&'($'(1)3"48/"$61)L1'(3"%$0>)
1-(/"$>I)1!,()&#56&%J)$%;"1$'(23"($'()/"@34!./')
&634@#!&%$'()eMQ)!+%")+6"60%)&634>#'($'%)%-(+9'')$%;='%50%)1-(0%)0+!&'(9!)&;#'(+&3"6/<)Z)-%4%/<)
,6/'%G)[!;"%-(/%$61)!0+(3'()0%+1'($'%)$%48+%-$(9!)

46

STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA

2012

T. 9

31–56

$%-(,6)&;,6&'($'8)$'(1!&-@/'%)';1%5(9!)*"'(/0%)
34!#$'!&!)';+%/2!$%-$'()&#+!&%*"%J)$!&()#+!*8046)
#!0%+1!&(7)&;461)#!4($/2%-$'()%-(+9'"82>/()L1'@3!7)
='%50!)2%2%7)"=!,%7)+6=67)3!2%7)!&!/(7)&%+"6&%7)'$$()
#+!*8046I)L !"#$!%/)(I^YOE^OVG)
`'(+!"5>/"$61)(-(1($4(1)4(9!)#!34@#!&%$'%)2(34)
4%0,()+%/2!$%-$(),6&'($'()0!='(4)&;/'>,6)';&;!0+(3'()
-%04%/2') L*'(4%) "='-%$3!&%$%) 2%0!./'!&!) '; ($(+9(46/"$'(IG)];#+"6#%*08)1%4(0)"%-'/"%$6/<)*!;9+8#6) 4"&G; "&'@03"!$(9!) +6"60%) &634>#'($'%) %
) -(+9'')
&
) 5%./'&6)3084(0)"%#!='(9%&/"6)1!,()#+"6$'(.J)'$*6&'*8%-$'()*!=+%$%)*'(4%)<'#!%-(+9'/"$%)&;!0+(3'()
0%+1'($'%)#'(+3'>G)];34!38$08)*!;0!='(4)&;/'>,6)$'()
&60%"%$!) 2(*$!"$%/"$'() #+!N-%046/"$(9!) (:(048)
4(9!)46#8)*'(467)#!1'1!)'34$'($'%)0-'$'/"$6/<)*!&!*A&)1!,-'&!./')8/"8-($'%)#+"(")0!='(4@)/'@,%+$>)
&5%3$(9!)*"'(/0%)Lin uteroI)#!0%+1%1'7)04A+()3%1%)
3#!,6&%^YFE^O^G)R34$'(2>)0!$4+!&(+32()/!;*!;8/"8-($'%)&(&$>4+"1%/'/"$(9!7)/"(9!)#+"605%*(1)3>)=%*%$'%) !&()';&3#G)e84!+"6)/')#!*&%,6-')0!$/(#/2@)
&/"(3$(27)#+($%4%-$(2)3($3646"%/2')!+%")*!34%+/"6-')
*!&!*A&)$%;4!7),()*!;8/"8-($'%)*!/<!*"')&65>/"$'()#!;8+!*"($'87)&;!0+(3'()&/"(3$(9!)*"'(/'B34&%G)
f=3(+&!&%-')!$')9+8#@)ZVV)*"'(/')8+!*"!$6/<)&;+!*"'$'()*8,(9!)+6"60%)+!"&!28)%-(+9''7)04A+61)#!;8+!*"($'8)L0+(&)#@#!&'$!&%)!+%")&;FG7)^ZG7)ZOG)1G,GI)
!"$%/"%$!) 3#(/6N/"$() #+"(/'&/'%5%) &; 0-%3'() R9S)
';R9iO)!+%")#+!N-)/64!0'$!&6)LRvTO7)RvTUI)0!1A+(0)
2(*$!2>*+"%346/<)#+"(/'&0!)&6=+%$61)%-(+9($!1)
#!0%+1!&61)L&;461)='%50!1)2%2%)08+"(9!7)='%50!1)
1-(0%)0+!&'(9!I)!+%")#!&'(4+"$!#!/<!*$61)L+!"4!/"!1)08+"8)*!1!&(9!IG)X6$%1'/"$()"%/<!&%$'()
1'%$%)46/<)#+"(/'&/'%57)";4($*($/2>)3#%*0!&>)'/<)
34@,($'%)&;#+"(*"'%-()&'(0!&61)VEZO)1'(3G7)&30%"82(7) ,() *!/<!*"') &A&/"%3) *!; +!"&!28) 4!-(+%$/2')
Lr!0'($0!)/"%3!&(sIG)d!$4%04)";%-(+9($%1')&;461)
#+"(*"'%-()&'(0!&61)1!,()3#+"62%J)'$*80/2')4!-(+%$/2')'118$!-!9'/"$(2)8;*"'(/0%^OZG
];/%5!03"4%5/'()#+!N-%0460')%-(+9'')#!0%+1!&(2)
1'(3"/">)3'@)#!$%*4!)*"'%5%$'%)";&5%./'&61)&60!+"634%$'(1)#+(#%+%4A&)-(/"$'/"!T!*,6&/"6/<)L<6*+!-'"%4A&)='%5(0)1-(0%)0+!&'(9!7)1'(3"%$(0)<'#!%-(+9'/"$6/<I^YFE^O^7)^OYE^OCG) X!; 4(2) 0%4(9!+'') *"'%5%B)
$%-(,6)4%0,()"%34!3!&%$'()-(0A&)%$46%-(+9'/"$6/<)
'; %$46<'34%1'$!&6/<^VV7) #+!='!460A&) '; #+(='!460A&7)v\T[Hke7)&'4%1'$6)X7)-'0&'*!&%$'()"%9+!,(B)
"&'>"%$6/<)";$%+%,($'(1)$%;*61)464!$'!&6)!+%")
'$$() %-(+9($6) &"'(&$() '; 0!$4%04!&() !+%") '$:(0/2'^ZCE^YV7)^OPE^U^G)X"'%5%$'%)4(;8"8#(5$'%)3"(+!0!)#!2@4%)

www.standardy.pl/pediatria

standardy medyczne

#+%/%)(*80%/62$%)$%;+"(/")/<!+(9!)';2(9!).+!*!&'30%)
L+!*"'$%7),5!=(07)#+"(*3"0!-(7)3"0!5%7)1'(23/()#+%/6)'4#GI^UZE^UPG)X!;!/($6)!*-(956/<)(:(04A&)&/"(3$(2)
'$4(+&($/2')*'(4(46/"$(27)34!3!&%$'%)&;!0+(3'()$'(1!&-@/61)#+!='!460A&7)#+(='!460A&7)0&%38)!1(9%TY)';&'4%1'$6)X)&;"%#!='(9%$'8)+!"&!2!&')/<!+A=)
%-(+9'/"$6/<)';'$:(0/62$6/<)&;#AK$'(23"61)!0+(3'()
,6/'%)L15!*"'(B/"617)*!+!3561I)#!4+"(=%)&'@/(2)=%*%B)';*%$6/<)0-'$'/"$6/<^ODE^UZG)

Podsumowanie 10.
Proﬁlaktykę alergii należy prowadzić w stosunku do dzieci zaliczanych do grupy ryzyka, czyli takich, u których
ustalono w wywiadzie występowanie choroby atopowej
lub alergicznej u rodziców, rodzeństwa lub krewnych.
Działania proﬁlaktyczne (proﬁlaktyka pierwotna
alergii) polegają na kompleksowym zapobieganiu powstawaniu uczulenia organizmu. Dotyczą one okresu przedkoncepcyjnego, prenatalnego i postnatalnego. Istotną rolę w okresie postnatalnym (niemowlęcym
i wczesnodziecięcym) odgrywa właściwy sposób żywienia dziecka, unikanie narażenia na wybrane alergeny
oraz unikanie narażenia na inne niekorzystne czynniki
środowiskowe (np. dym tytoniowy). Proﬁlaktyka wtórna
polega na zapobieganiu nawrotom choroby alergicznej
po pierwszym wystąpieniu objawów klinicznych. Proﬁlaktyka trzeciorzędowa to zapobieganie inwalidztwu
narządowemu wynikającemu z przewlekłości i nawrotowości alergicznego procesu chorobowego.
Działania proﬁlaktyczne w grupie ryzyka rozwoju alergii powinny mieć charakter kompleksowy i obejmować:
powszechne propagowanie karmienia naturalnego
niemowląt przez pierwsze 4–6 m.ż.,
wprowadzanie do żywienia niemowlęcia stałych produktów niemlecznych (w tym glutenu) nie wcześniej
niż w 4. mies. i nie później niż w 6. m.ż.
Wprowadzanie po 6. m.ż. produktów pokarmowych
uznanych za wysoko alergizujące (mleko, jajo, soja, ryba)
prawdopodobnie nie wpływa na zwiększenie częstości
występowania chorób atopowych, uważa się nawet, że
opóźnianie takiego sposobu żywienia może sprzyjać rozwojowi tych chorób.
Nie ma dowodów na przewagę hydrolizatów białka
mleka krowiego, stosowanych proﬁlaktycznie w żywieniu niemowląt z grupy ryzyka rozwoju procesu alergicznego, nad karmieniem naturalnym. Hydrolizaty białkowe, stosowane w proﬁlaktyce, mają przewagę nad
mieszanką mleczną w żywieniu niemowląt. Mogą one
zapobiegać wystąpieniu AZS lub opóźniać jego rozwój,
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jednak o ostatecznym efekcie decyduje stopień hydrolizy białka (mieszanki eHF, pHF).
Nie ma dostatecznych dowodów odnośnie do przydatności w proﬁlaktyce mieszanek elementarnych (AAF)
w rozwoju chorób atopowych.
Ograniczenia dietetyczne stosowane przez kobiety
w ciąży nie przyniosły zadowalających efektów dotyczących zmniejszenia częstości występowania chorób
atopowych u ich dzieci.
Eliminacja niektórych produktów pokarmowych
z diety kobiety karmiącej piersią w okresie laktacji (uzasadniona obecnością alergenów pokarmowych w jej
mleku) wywoływała korzystny efekt tylko wśród niemowląt z AZS.
Ocena skuteczności diety wzbogaconej w probiotyki,
prebiotyki, LC-PUFA, witaminę D i inne składniki (mieszanki mleczne lub mlekozastępcze), stosowanej w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym, w proﬁlaktyce
chorób alergicznych i infekcyjnych wymaga dalszych badań naukowych i klinicznych.

Aspekty społeczne iekonomiczne alergii
pokarmowej**
]SXxHi)rcRexSl)dQRyiR)evS iRRs)]ef)LZV^^I)
!"#"$%&'()#*+ ,-)&."/%0'12&"034567869&:":;(' 1+&
<=+'/'>?@3&A)4=,*(B.;&-'4,=+B0C,'12 2&C+B& ,BC/"<D&
=%C/B:"='-+'&,'1E;12&,-' ,2 )&E+)1C )&:"E+B.,%&
+--%E+& !"#"$'E+&:#,)=()0F%E+&+4C/'12&C+B&=40#'1' !&
#",=+-+B/% !&:#"$()E)E&,.#"=+'&:;$(+ ,-)*">?@7>G53
H()#*+'& :"0'#E"='I& :"."$-+)& 1'0& +--)& C !"#,)-+'&'()#*+ ,-)I&1)C/& !"#"$2&:#,)=()0F2&.,+) +I&
&EF".,+)J%&+4."#"CF% !I&0/K#)1& ,BC/"<D&=%C/B:"='-+'&
1)C/&" )-+'-'&:#,),&L=+'/"=2&M#*'-+,' 1B&A.#"=+'&
-'4"03457N9&:":;(' 1+&.,+) +B )1&+4"034>759&:":;(' 1+&
."#"CF% !O3&P4QR+'F)1&0C+B.,)&'()#*++S&PHM&=C0',;1)I&J)&,41)1&:"=".;& +)#:+&TT67?T6&E(-&(;.,+&-'4<=+)cie>?@3&P4U"(C )&'()#*+'&:"0'#E"='&V*;#;1)&=4=%0',+)& !"#K$&:#,)=()0F% !I&=#".,"-% !&(;$&-'$%/% !I&
.('&0/K#% !&()0+&+4=%#"$%&E).% ,-)&:#,):+C;1)&C+B&
$),:F'/-+)I&,'4":F'/2&#% ,'F/"=2&(;$&,'4 ,B< +"=2&
".:F'/-"< +2>G83
A)4=,*(B.;&-'4C0'(B&:#"$()E;&=4=+)(;&0#'1' !&
:".1B/"& $'.'-+'& ,E+)#,'12 )& ."4 " )-%& C0;/0K=&
C:"F) ,-% !&+4)0"-"E+ ,-% !&'()#*++&:"0'#E"=)1I&
,'#K=-"&:".&02/)E&-)*'/%=-)*"&=:F%=;& !"#"$%&
-'41'0"<D&J% +'& !"#% !&+4+ !&#".,+-I&1'0&+4*)-)#"='-% !&:#,),&-+2&0"C,/K=I&=4/%E&,-' ,2 )*"&=:F%=;&
0"C,/K=&() ,)-+'&'()#*++&-'4$+'F0'&E()0'&0#"=+)*"&
-'4"*K(-)&,'C"$%&V-'-C"=)&:#,),-' ,"-)&-'4&" !#"-B&

STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA

2011 ! T. 9

31–56

47

standardy medyczne

,.#"=+'&=4-+)0/K#% !&0#'1' !3&W)E'/%0'&/'4C/'F'&C+B&
:#,).E+"/)E&=+)(;&:;$(+0' 1+>?8I&>G?7>O83&
P+)("'C:)0/"=%E&:#"$()E"E&'()#*++&:"0'#E"=)1&=40#'1' !&X-++&Y;#":)1C0+)1&:"<=+B "-%&,"C/'F&
E+B.,%-'#"."=%&:#"1)0/&$'.'= ,%&7&Y;#"U#)Z'((3&
[).)-&,41)*"&*FK=-% !&=2/0K=&C0;:+'&C+B&-'4" )-+)&
C:"F) ,-"\)0"-"E+ ,-% !& C0;/0K=& '()#*++& :"0'#E"=)1>O>I&>O5I&>O83&A.'-+)E&; ,)C/-+0K=&/)*"&:#"1)0/;&
C0;/0+&C:"F) ,-)&/)1& !"#"$%&E"*2&E+)D&=4Y;#":+)&
,-' ,-+)&=+B0C,%&,'C+B*I&-+J&."/% ! ,'C&C2.,"-"&7&
."/%0'12&"-)&#KJ-% !&C])#&J% +'& !"#% !&+4+ !&#".,+-I&
"$-+J'12 &1)*"&1'0"<D>O>I&>O53
^#;:'& $'.' ,%& #)'(+,;12 % !& :#"1)0/& ,=#K +F'& ;='*B& -'4 ]'0/I& J)& 0"C,/%& )0"-"E+ ,-)& '()#*++&
:"0'#E"=)1&:"-"C,"-)&C2&-'4#KJ-% !&:",+"E' !&
];-0 1"-"='-+'&C:"F) ,)_C/='I&,'#K=-"&:#,),&:".E+"/%&:;$(+ ,-)I&1'0&+4:#%='/-)3&R'.' ,)&=C0','(+&
wielu „interesariuszy” ( !"#$%&'($) `&"$ +2J"-% !&
0"C,/'E+&/)1& !"#"$%a&0"-C;E)-/K=&b*FK=-+)& !"#,%&+4+ !&#".,+-%`I&:#,)E%CF&C:"J%= ,%&b:#".; )- +&
+4:#,)/=K# %&J%=-"< +I&!'-.)(&.)/'(+ ,-%I&V#E%&*'C/#"-"E+ ,-)&+4#)C/';#' 1)`I&":+)0B&,.#"="/-2&+4C"1'(-2&bC,:+/'()I&:"#'.-+)&C:) 1'(+C/% ,-)&+4:".C/'="=)1&":+)0+&,.#"="/-)1I&('$"#'/"#+'&.+'*-"C/% ,-)I&
":+)0'&C" 1'(-'&7&*FK=-+)&,'C+F0+`I&":+)0;-K=&+4+-C/%/; 1)&":+)0;_ ,)&b#".,+ )&+4$(+C %I&C,0"F%I&:#,).C,0"('I&JF"$0+I&"#*'-+,' 1)&:",'#,2."=)`I&:#' ".'=K=I&+-C/%/; 1)&+4'*)- 1)&,'1E;12 )&C+B&#)*;(' 1'E+&
:#'=-%E+&+40"-/#"(2&b("0'(-)&+4E+B.,%-'#"."=)`>O>3&
c"C,/%&$),:"<#).-+)& !"#"$%&:"-"C,"-)&:#,),&1).-"C/0+&b !"#% !&(;$&+ !&":+)0;-K=`&+4*"C:".'#C/='&
."E"=)&b#".,+-%`&=+2J2&C+B&*FK=-+)&,)4C:) 1'(-%E&
J%=+)-+)EI&":+)02&-'.& !"#%E+&.,+)DE+I&() ,)-+)EI&
."1',.'E+&."4()0'#,'&"#',&:"C,;0+='-+)E&=F'< +=% !&+-]"#E' 1+&"4 !"#"$+)I&-'/"E+'C/&0"C,/%&$),:"<#).-+)&:"-"C,"-)&:#,),&C)0/"#&:;$(+ ,-%&7&*FK=-+)&
,4,':)=-+)-+)E& !"#%E&":+)0+&E).% ,-)1&b=%.'/0+&
-'4<=+'. ,)-+'&,.#"="/-)I&=4/%E&()0+`>G?I&>O>I&>O83&c"C,/%& :"<#).-+)& :"-"C,"-)& :#,),& !"#% !& b#".,+ K=&
!"#% !&.,+) +`&E+)#,"-)&C2&=40'/)*"#+' !&;/#' "-)1&
C,'-C%I&=F2 ,'12 &=4/"4 ,'C&:#,),-' ,"-%&-'40"#,%C/'-+)&,4":+)0+&E).% ,-)1I&:"C,;0+='-+)&+-]"#E' 1+&
"4 !"#"$+)I&;/#' "-2&E"J(+="<D&=%0"-%='-+'&:#'%& ,'#"$0"=)1& :#,),& !"#)*"& (;$& 1)*"& ":+)0;-K=&
b,="(-+)-+'&(;$&#),%*-' 1'&,4:#' %`&"#',&;/#' "-2&
E"J(+="<D&=%:" ,%-0;3&P40'/)*"#++&0"C,/K=&-+)=%E+)#-% !& !"#"$%&" )-+'-"&1'0"<D&J% +'& !"#% !&
+4+ !&#".,+->O>I&>O5I&>O83&P%-+0+&$'.'_&:#"='.,"-% !&
:".&/%E&02/)E&-'.&'()#*+2&:"0'#E"=2&=C0',;12&

48

STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA

2012

T. 9

31–56

-'4=+)()&-+)0"#,%C/-% !&,1'=+C0&,'$;#,'12 % !& ".,+)--)&];-0 1"-"='-+)&+40"-/'0/%&C:"F) ,-)& !"#)*"&+41)*"&#".,+-%&b/#;.-"< +&=%-+0'12 )&,4,'() )_&
.+)/%&)(+E+-' %1-)1I&C/#)C&,=+2,'-%&,4#%,%0+)E&:":)F-+)-+'&$FB.;&.+)/)/% ,-)*"`3&d'C/B:C/=)E&1)C/&
,-' ,-)&"$-+J)-+)&1'0"< +&J% +'& !"#% !&+4+ !&#".,+-I&
'4/'0J)&-)*'/%=-%&=:F%=&-'4C/'-&:C% !")E" 1"-'(-%&+4#",=K1&V,% ,-%& !"#;12 % !&.,+) +>?8I&>GO7>O>I&>O53
U"/#,)$'& 0"-/%-;' 1+& /)*"& /%:;& $'.'_& +4 ;:"=C,) !-+)-+'&+ !&=%-+0K=&=4C:"F) ,)_C/=+)&=+2J)&
C+B&,40"-+) ,-"< +2&:#"='.,)-+'&C,)#"0"&#",;E+'-)1&.,+'F'(-"< +&).;0' %1-)1I&"$)1E;12 )1&-+)&/%(0"&
!"#)*"&+41)*"&#".,+-BI&'()&/)4=C,%C/0+)&:".E+"/%&
:;$(+ ,-)&+4:#%='/-)I&0/K#)&E'12&$),:"<#).-+&+4:"<#).-+&=:F%=&-'4C/'-&,.#"=+'&1).-"C/0+&+4C:"F) ,)_stwa>?NI&>O>7>O5I&>O?3&
P4 -+)0/K#% !& 0#'1' !& +-C/%/; 1)& :'_C/="=)&
,'1E;12 )&C+B&:#"$()E'E+&,.#"=+'&:;$(+ ,-)*"I&/"='#,%C/='& -';0"=)& "#',& "#*'-+,' 1)& ,#,)C,'12 )&
:' 1)-/K=& +4 + !& #".,+-%& :".1BF%& .,+'F'-+'& E'12 )&
-'4 )(;& ,E-+)1C,)-+)& -)*'/%=-% !& C0;/0K=& '()#*++& :"0'#E"=)13& U#"$()E%& ,=+2,'-)& ,4 /2& !"#"$2&
:"..'-"& '-'(+,+)& +4 :".1B/"& .,+'F'-+'& ).;0' %1-)&
'.#)C"='-)& ,'#K=-"& ."4 !"#% !& +4 + !& #".,+-I& 1'0&
+4 ."4 <#"."=+C0'& E).% ,-)*"3& U#,%0F'.)E& /'0+ !&
.,+'F'_&1)C/&":#' "='-+)&,;-+V0"='-% !&=%/% ,-% !&
."/% ,2 % !&.+'*-"C/%0+&+4:"C/B:"='-+'&() ,-+ ,)*"&
=4'()#*++&:"0'#E"=)1I&:":#,).,"-)&."*FB$-2&'-'(+,2&
."C/B:-% !&$'.'_&<=+'/"=% !3&P%/% ,-)&/)4:;$(+0"='-)&C2&-'4"*K(-"."C/B:-% !&C/#"-' !&+-/)#-)/"=% !I&-+)0+).%&=4.=K !&=)#C1' !a&.('&()0'#,%&+4"CK$&
:#"])C1"-'(-+)&,=+2,'-% !&,4" !#"-2&,.#"=+'&"#',&
.('&:' 1)-/K=&(;$&+ !&#".,+ K=e&(+ ,-)&C2&#K=-+)J&
C/#"-%& ).;0' %1-)& '.#)C"='-)& ."4 !"#% !& .,+) +&
+4+ !&":+)0;-K=8I&>>I&>T6I&>5@I&>OG7>O@3
U#"$()E'/%0'&/'4=%.'1)&C+B&=4U"(C )&-'.'(&-+)." )-+'-'3&[).%-)&":;$(+0"='-)&."/% ! ,'C&C/'-"=+C0"&."/% ,2 )&'()#*++&+4-+)/"()#'- 1+&:"0'#E"=)1&
":#' "='-)&:#,),&:"(C02&*#;:B&)0C:)#/K=&;0','F"&
C+B&=4>@@O4#3>N63

Podsumowanie 11.
Choroby przewlekłe, w tym choroby alergiczne, cechuje długotrwałość, nawrotowość i uciążliwość objawów
chorobowych. W perspektywie ﬁnansowania opieki
zdrowotnej, sytuacji chorego, jego rodziny i otoczenia,
choroba przewlekła jest poważnym problemem społeczno-ekonomicznym. Do chorób takich należy alergia
pokarmowa, która powoduje obniżenie jakości życia
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chorującego dziecka lub pacjenta dorosłego oraz ich
rodzin, co wpływa negatywnie na stan psychoemocjonalny chorego oraz zaburza jego kontakty społeczne.
Alergia pokarmowa generuje również koszty ekonomiczne, ponoszone przez różne podmioty (publiczne
i prywatne) uczestniczące w życiu społeczeństwa.
Koszty bezpośrednie choroby obciążają zarówno
chorych i ich rodziny (wydatki związane ze specjalnym
żywieniem i opieką nad chorymi dziećmi, leczeniem,
dojazdami, poszukiwaniem informacji o chorobie), jak
i sektor publiczny (wydatki na świadczenia zdrowotne
i leki). Koszty pośrednie ponoszone przez samych chorych lub ich rodziców mierzone są w kategoriach utraconej szansy (czas utracony na korzystanie z opieki medycznej, poszukiwanie informacji o chorobie, utracona
możliwość wykonywania pracy zarobkowej, utracona
możliwość wypoczynku), a ponoszone przez sektor publiczny to głównie koszty utraconej produktywności oraz
wydatki w sferze zabezpieczenia społecznego. Kosztem
niewymiernym choroby jest obniżona jakość życia chorych i ich rodzin.
Do zmniejszenia kosztów społeczno-ekonomicznych
alergii pokarmowej konieczne są działania edukacyjne
pozwalające na zwiększenie poziomu wiedzy na temat
właściwego rozpoznawania choroby i zasad jej leczenia
(głównie dietą eliminacyjną). Powinny one dotyczyć:
rodziców chorych dzieci, chorych dorosłych, ich rodzin,
personelu zajmującego się zawodowo opieką i edukacją
zdrowotną, osób i instytucji zajmujących się produkcją
i dystrybucją żywności oraz żywieniem, a także personelu instytucji opiekuńczo-edukacyjnych.
Zależności pomiędzy chorobą przewlekłą, jaką jest
alergia pokarmowa, a jakością życia chorych i kosztami
generowanymi przez tę chorobę ponoszonymi zarówno
przez chorych i ich rodziny, jak i gospodarkę powinny
być w naszym kraju przedmiotem badań prospektywnych. Wskazane jest również podjęcie działań edukacyjnych adresowanych do różnych kręgów społeczeństwa.
prof. zw. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny
17-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17
tel. +48 85 742 22 71, faks + 48 85 742 38 41
maciej.kaczmarski@umb.edu.pl
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Słownik pojęć zastosowanych wtekście
AAF (amino acid formula) – mieszanka mlekozastępcza,
w której frakcję białkową zastąpiono zestawem syntetycznych aminokwasów
aktywna immunosupresja – hamowanie aktywności
komórek przez interakcje z innymi komórkami produkującymi cytokiny supresyjne lub limfocytami
idiotypowo swoistymi, które rozpoznają receptor dla
określonego antygenu
alergen – substancja o cechach i właściwościach antygenu, potencjalnie szkodliwa dla tych osób, u których
wywołuje stan uczulenia organizmu
alergia – przejaw nadwrażliwości organizmu ze specyﬁczną odpowiedzią immunologiczną na swoisty
alergen; istotą alergii jest jakościowo zmieniona
reaktywność tkanek organizmu, oparta na reakcji
antygen – przeciwciało lub antygen – komórka immunologicznie kompetentna
alergia krzyżowa – jednoczesna nadwrażliwość organizmu na alergeny pokarmowe, powietrznopochodne
lub kontaktowe wykazujące homologię sekwencji
aminokwasowej, zwłaszcza w obrębie epitopów
alergia pokarmowa – przejaw nadwrażliwości organizmu w formie szerokiego spektrum dolegliwości
klinicznych (jedno- lub wielonarządowych) wywołanych spożytym lub spożywanym pokarmem
(alergenem pokarmowym), który zapoczątkowuje
i/lub podtrzymuje reakcję immunologiczną organizmu
anaﬁlaksja – swoista antygenowo odpowiedź immunologiczna, w której pośredniczą przede wszystkim
przeciwciała klasy IgE; reakcja zagrażająca życiu ze
względu na gwałtowne rozszerzenie naczyń (spadek
ciśnienia) i skurcz mięśni gładkich (w tym oskrzeli)
anergia klonalna – stan niereaktywności limfocytów T,
które pomimo ekspozycji na antygen nie są zdolne
do efektywnej odpowiedzi immunologicznej
antygen – substancja obca dla organizmu powodująca
wytworzenie swoistej odpowiedzi immunologicznej,
tj. przeciwciał reagujących z komórkami immunologicznie kompetentnymi poprzez swoiste receptory
zlokalizowane na tych komórkach
atopia – genetycznie uwarunkowana (osobnicza lub
rodzinna) odpowiedź immunologiczna polegająca
na zdolności organizmu do systematycznego wytwarzania przeciwciał uczulających w klasie IgE, po
zadziałaniu zwyczajowej dawki alergenu środowiskowego

STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA

2011 ! T. 9

31–56

49

standardy medyczne

cytokiny – termin podstawowy dla cząsteczek rozpuszczalnych, które pośredniczą w reakcjach między komórkami
DBPCFC (double blind placebo controlled food challenge)
– podwójnie zaślepiona prowokacyjna próba pokarmowa z użyciem placebo
delecja klonalna – eliminacja określonych klonów limfocytów w pewnym stadium ich dojrzewania
efekt cytotoksyczny – zdolność do zabijania komórek
eHF (extensively hydrolyzed formula) – mieszanka mlekozastępcza o wysokim stopniu hydrolizy frakcji
białkowej
epitop – pojedyncza determinanta antygenowa; określona sekwencja aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym; czynnościowo jest ona częścią antygenu,
który łączy się z paratopem przeciwciała
GALT (gut-associated lymphoid tissue) – tkanka limfoidalna związana z jelitem
hapten – mała cząsteczka, która może działać jak epitop, lecz nie jest zdolna sama w sobie do wywołania
odpowiedzi przeciwciał
HRF (rice hydrolyzed formula) – mieszanka mlekozastępcza, hydrolizat ryżowy
HSF (soy hydrolyzed formula) – mieszanka mlekozastępcza, hydrolizat sojowy
immunogenny – mający zdolność wywoływania odpowiedzi immunologicznej, w której uczestniczą m.in.
limfocyty T i B
immunomodulacja – biologiczne możliwości oddziaływania na układ immunologiczny organizmu poprzez:
stymulację (immunostymulacja), hamowanie (immunosupresja) lub działania korygujące reaktywność
immunologiczną (immunoregulacja)
immunoterapia – podanie alergenu przyczynowego do
organizmu uczulonego w dawce zwiększającej się,
w odpowiednich odstępach czasowych i odpowiednią drogą (doustną, podskórną, podjęzykową) w celu
odczulania organizmu (desensytyzacji), co prowadzi
do uzyskania trwałej tolerancji immunologicznej i klinicznej na ten alergen
interleukiny – grupa cząsteczek odgrywających rolę
w przekazywaniu sygnałów między komórkami układu odpornościowego
kompleks immunologiczny – produkt reakcji antygen
– przeciwciało, który także może zawierać składowe
dopełniacza
ligand – cząsteczka wiążąca lub łącząca
LC-PUFA (long-chain polyunsaturated fatty acids) – długołańcuchowe wielonasycone kwasy tłuszczowe
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MALT (mucosal-associated lymphoid tissue) – tkanka limfoidalna powiązana z błonami śluzowymi
MCT (medium-chain triglycerides) – średniołańcuchowe
kwasy tłuszczowe
multiple food allergy (nadwrażliwość wielopokarmowa)
– jednoczesna nadwrażliwość organizmu na dwa lub
więcej alergeny pokarmowe
nadwrażliwość – obiektywnie odtwarzalne objawy wywołane ekspozycją organizmu na określony bodziec
w dawce tolerowanej przez osoby zdrowe
nadwrażliwość pokarmowa – przejaw niezdolności organizmu do wytworzenia i podtrzymywania tolerancji immunologicznej spożywanych produktów pokarmowych lub „naruszenia lub załamania” wcześniej
istniejącej tolerancji
niepożądana reakcja na pokarmy – powtarzalne i odtwarzalne dolegliwości kliniczne występujące u niektórych osób (niezależnie od wieku) po spożyciu pokarmu
(pokarmów) lub związków dodawanych do żywności
odpowiedź immunologiczna pierwotna – (komórkowa
lub humoralna) następująca po pierwszym zetknięciu
się organizmu z danym antygenem
odpowiedź immunologiczna wtórna – następuje po
wtórnym lub kolejnym zetknięciu organizmu z danym antygenem
OIT (oral immunotherapy) – doustne podanie alergenu
w celu wywołania tolerancji immunologicznej w organizmie
patogen – organizm powodujący chorobę
pHF (partially hydrolyzed formula) – mieszanka mlekozastępcza o częściowej hydrolizie frakcji białkowej
prezentacja antygenu – proces, za pomocą którego
pewne komórki organizmu (komórki prezentujące
antygen) prezentują na powierzchni antygen dający
się rozpoznać przez limfocyty
prime, priming – powodowanie pierwotnego uczulenia
organizmu na antygen
przetwarzanie (obróbka) antygenu – przekształcanie
antygenu do postaci, która może być rozpoznawana
przez komórki immunologicznie kompetentne
PTS – punktowe testy skórne
receptor – cząsteczka powierzchni komórkowej, która
wiąże się w sposób swoisty ze szczególną cząsteczką
pozakomórkową
SF (soy formula) – mieszanka mlekozastępcza oparta na
izolowanej frakcji białka sojowego
SLIT (sublingual immunotherapy) – podjęzykowe podanie
alergenu w celu wywołania tolerancji immunologicznej w organizmie
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SOTI (speciﬁc oral tolerance induction) – podaż specyﬁcznego (przetworzonego) alergenu w celu wywołania
przejściowej lub trwałej tolerancji immunologicznej
organizmu
swoistość i pamięć immunologiczna – dwie cechy odporności nabytej; układ odpornościowy odpowiada
efektywniej na drugie lub kolejne zetknięcie z danym
antygenem
testy skórne – reakcja skóry na wstrzyknięcie lub kontakt z antygenem, alergenem
tolerancja immunologiczna – antygenowo specyﬁczna
supresja humoralnej i komórkowej odpowiedzi organizmu, w następstwie wcześniejszej ekspozycji doustnej, podskórnej lub śluzówkowej na ten antygen
tolerancja kliniczna – brak odpowiedzi organizmu na
ekspozycję przyczynowym antygenem, nawet po
długim czasie abstynencji
żywność – zbiór biologicznie aktywnych substancji
(związków, składników) o istotnym znaczeniu dla życia człowieka, pełniących nie do końca poznane funkcje ﬁzjologiczno-metaboliczne w jego organizmie.

Podziękowania
Publikacja objęta grantem naukowym ﬁrmy Mead Johnson Nurtition
– „ALERNI – program edukacyjny, poświęcony alergii pokarmowej udzieci”.
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