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Streszczenie

Alergia to niepożądana reakcją na spożyty pokarm, która jest ściśle 
związana z występowaniem w organizmie swoistych przeciwciał [1]. 
Natomiast niealergiczna nadwrażliwość pokarmowa to również niepo-
żądana reakcja na składniki żywności, w którą nie jest zaangażowany 
system immunologiczny [2]. Wśród tych reakcji możemy wyróżnić: ce-
liakię (glutenozależna choroba trzewna, enteropatia glutenowa) – cho-
robę objawiająca się zaburzeniem funkcji trawiennej jelit, pojawiającej 
się pod wpływem glutenu [3-5] czy niealergiczną nadwrażliwość na 
laktozę, która charakteryzuje się niemożnością strawienia laktozy [6]. 
Z kolei wrodzony niedobór jednego z trzech enzymów przemiany 
galaktozy jest przyczyną choroby zwanej galaktozemią [7]. Zaintere-
sowanie ww. dziedziną nauki powoduje, że uczeni w ostatnich latach 
dostarczają nam coraz to nowszych i lepszych narzędzi pozwalających 
poprawnie diagnozować wspomniane choroby. Umożliwia to prawi-
dłowe leczenie niealergicznych nadwrażliwości pokarmowych, w tym 
wrodzonej niealergicznej nadwrażliwości na fruktozę (HFI) [8]. HFI jest 
autosomalną, recesywną chorobą genetyczną wywołaną brakiem ak-
tywności enzymu aldolazy B u chorych – izoenzymu, którego ekspresja 
ma miejsce w wątrobie, nerkach i w odcinkach przewodu pokarmowe-
go, w których jest metabolizowana fruktoza. [8]. Oprócz niealergicz-
nej nadwrażliwości na fruktozę, mającej podłoże genetyczne, mamy 
również do czynienia z nadwrażliwością wynikającą z innych przyczyn. 
[9]. Dobra znajomość czynników sprawczych chorób alergicznych ma 
podstawowe znaczenie dla opracowywania programów profilaktyki 
zachorowań jak również uzyskania właściwej nad nimi kontroli [10]. 

Słowa kluczowe: alergia pokarmowa, niealergiczna nadwrażliwość 
pokarmowa, celiakia, niealergiczna nadwrażliwość na laktozę, nie-
alergiczna nadwrażliwość na galaktozę, HFI

Summary

Allergy is the adverse body reaction after eating food, which is related 
to the incidence of specific antibodies in the body [1]. Non-allergic 
food hypersensitivity is the adverse reaction to food, in which the im-
mune system is not engaged [2]. Among these reactions the following 
can be distinguished: celiac disease (gluten celiac disease, gluten ente-
ropathy) – a disease manifesting itself by impairing intestinal digestive 
functions. It appears under the influence of gluten [3-5], or non-aller-
gic food hypersensitivity to lactose which is characterized by the ina-
bility to digest lactose [6]. In turn, congenital deficiency of one of the 
three enzymes of galactose metabolism causes disease called galacto-
semia [7]. As scientists have recently become interested in this field of 
science, they provide newer and better tools to diagnose the diseases 
correctly, which facilitates proper treatment in the case of non-allergic 
food hypersensitivity, including congenital non-allergic food hypersen-
sitivity to fructose (HFI) [8]. HFI is an autosomal recessive genetic dise-
ase caused by the lack of enzyme activity of aldolase B patients – iso-
form, whose expression occurs in the liver, kidney and gastrointestinal 
segments, in which fructose is metabolized [8]. In addition to the to 
non-allergic food hypersensitivity to fructose which has a genetic basis, 
we also have to deal with non-allergic food hypersensitivity resulting 
from other causes [9]. A good knowledge of causative agents of the 
allergic diseases is essential for the development of disease prevention 
programs, as well as to obtain proper control over them [10].

Key words: food allergy, non-allergic food hypersensitivity, celiac 
disease, non-allergic food hypersensitivity to lactose, non-allergic 
food hypersensitivity to galactose, HFI
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Wykaz skrótów

FOS (fructooligosaccharide) – fruktooligosacharydy 
HFI (hereditary fructose intolerance) – wrodzona nietole-
rancja fruktozy 

IBS (irritable bowel syndrome) – zespół jelita nadwrażli-
wego
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Alergia pokarmowa to stan chorobowy, w którym dolegli-
wości uwarunkowane są mechanizmami immunologicznymi. 
W momencie dostania się alergenu do przewodu pokar-
mowego organizm wytwarza przeciwciała starające się go 
unieszkodliwić, a następnie usunąć z organizmu. W takiej 
reakcji bierze udział grupa przeciwciał, tzw. immunoglobu-
liny E (IgE). Ich aktywacja uruchamia dalsze reakcje układu 
odpornościowego: komórek tucznych i limfocytów zasado-
chłonnych, a później uwolnienie histaminy oraz substancji 
chemicznych wywołujących powstanie widocznych objawów 
alergii [11]. W jej wyniku może dojść do uszkodzenia błony 
śluzowej jelita oraz zaburzeń trawienia i wchłaniania. Alergia 
to powszechny problem zdrowotny dotykający ludzi na całym 
świecie. Żywność pochodzenia zwierzęcego jest ubogim źró-
dłem alergenów, z wyjątkiem białek mleka i jaj, podczas gdy 
w żywności pochodzenia roślinnego występuje ich znacznie 
więcej [12].

Niealergiczna nadwrażliwość na pokarm dotyczy nie-
możliwości trawienia lub wchłaniania pewnych składni-
ków pożywienia. Te stany objawiają się biegunką, a wyni-
kają z czasowego lub trwałego niedoboru enzymów rąbka 
szczoteczkowego [13]. 

Celiakia
Celiakia (glutenozależna choroba trzewna, enteropa-

tia glutenowa) jest chorobą polegającą na zaburzeniach 
funkcji trawiennej jelit występującej pod wpływem glute-
nu [3-5]. U chorego na celiakię po spożyciu produktów 
zawierających gluten występują typowe objawy związane 
z zaburzeniem trawienia, a w dłuższym czasie następu-
je zanik kosmków jelitowych [14,15]. Uszkodzenie to 
wywołuje zmniejszenie zdolności jelita do wchłaniania 
składników pokarmowych, co w konsekwencji prowadzi 
do niedoborów żywieniowych i innych komplikacji [16]. 
Czynnikiem wywołującym tę chorobę są białka z grupy 
prolamin, będące składnikiem glutenu [17,18]. Występuje 
on w niektórych zbożach, takich jak: pszenica, żyto, jęcz-
mień i owies [19]. Substancją szkodliwą są odpowiednio: 
gliadyna w pszenicy, sekalina w życie, hordeina w jęczmie-
niu i awenina w owsie, chociaż w tym ostatnim przypadku 
można spotkać różne opinie na temat szkodliwości prola-
min owsa dla chorych na celiakię [20,21]. 

Szacuje się, że glutenozależna enteropatia jest obecnie 
jedną z najczęściej występujących alergii pokarmowych, 
dotyczącą średnio jednej na 300 osób w Europie i 130 
w Stanach Zjednoczonych. Dysproporcje pomiędzy licz-
bą chorych zdiagnozowanych a nieświadomych swojej 
choroby są bardzo duże również w krajach rozwiniętych. 
W Polsce dane szacunkowe wskazują, że celiakia dotyczy 
co najmniej 30 tysięcy osób [22]. Wiadomo jednak, że 
stosunki te są zaniżone, ponieważ analizowano głownie 
klasyczną postać celiakii. Pacjenci zdiagnozowani i leczeni 
stanowią jedynie 20-30% przypadków, zaś większość sta-
nowią przypadki niezdiagnozowane, w tym osoby z celia-
kią ukrytą lub niemą [23]. Stosunek chorujących kobiet do 
mężczyzn wynosi 2:1 [12].

Jedna z teorii rozwoju choroby trzewnej zakłada niedo-
bór enzymów, co prowadzi do nieprawidłowo wysokich 
stężeń określonych peptydów w jelicie cienkim. Peptydy 

te mogą powodować uszkodzenie komórek poprzez bez-
pośrednie działanie toksyczne. Mogą również uruchomić 
reakcje immunologiczne [24]. Patogeneza celiakii nie jest 
do końca wyjaśniona. Podkreśla się udział kilku czynników. 
Czynnik genetyczny – 95% chorych posiada antygen HLA-
DQ2, a pozostałych 5% HLA-DQ8. Osoby, które nie mają 
tych genów, nie zachorują na celiakię. Czynnik zewnętrzny 
to peptydy gliadynowe, które powstają w wyniku upośle-
dzenia trawienia białka. Czynnik wewnętrzny to udział 
transglutaminazy tkankowej (tTG), który powoduje de-
aminację peptydów. Po deaminacji peptydy wykazują wyż-
szą aktywność uszkadzającą [25,26]. Peptydy gliadynowe, 
przenikając przez ściany jelita, ulegają deaminacji pod 
wpływem tkankowej transglutaminazy (tTG), a następnie 
są wychwytywane przez makrofagi i komórki dendrytycz-
ne niosące na swej powierzchni cząsteczki HLA-DQ2 i DQ8. 
Kompleksy te są rozpoznawane przez limfocyty, powodują 
swoistą aktywację i wydzielanie prozapalnych cytokin 
skutkujących zanikiem kosmków jelita cienkiego [24-26]. 

Charakter objawów klinicznych, dynamika procesu 
chorobowego, jak również wielkość uszkodzenia błony 
śluzowej jelita cienkiego stanowią kryterium podziału 
tej choroby na trzy postacie: aktywną (czynna, klasyczna 
choroba trzewna), niemą i ukrytą [13]. W zależności od 
stopnia uszkodzenia śluzówki jelita objawy celiakii aktyw-
nej mogą być różne: bóle brzucha, przewlekła biegunka, 
wzdęcia oraz utrata masy ciała. Mniej charakterystycz-
nymi objawami są: uczucie zmęczenia, osłabienie, bóle 
w kościach, kurcze mięśni, zaparcia, zaparcia na zmianę 
z biegunką, stany depresyjne i rozdrażnienie. Wtórnymi 
objawami zaburzeń trawiennych wchłaniania mogą być: 
niedokrwistość, wczesna osteoporoza, nietolerancja dwu-
cukrów i uczulenie na inne produkty, np. mleko. U małych 
dzieci z nieleczoną celiakią występuje charakterystyczna 
budowa ciała – wzdęty brzuch i wychudzone kończyny. 
W kolejnych latach choroba może objawiać się opóźnie-
niem we wzroście, chronicznym zmęczeniem, sympto-
mami neurologicznymi czy nawet podatnością na rozwój 
niektórych rodzajów nowotworów [12,13]. 

Celiakia niema to postać choroby, w której pomimo zaniku 
kosmków jelitowych ustępującego po zastosowaniu diety 
bezglutenowej, objawy kliniczne nie występują lub nie są 
charakterystyczne dla tej choroby. Celiakia utajona dotyczy 
chorych, ale z genetyczną predyspozycją, u których w chwili 
badań nie stwierdzono zmian. W przeszłości występowały lub 
w przyszłości wystąpią u nich objawy kliniczne oraz zmiany w 
śluzowce jelita. U takich pacjentów stwierdza się obecność 
markerów serologicznych celiakii [26]. W tej postaci do ujaw-
nienia się dochodzi pod wpływem dodatkowych czynników, 
takich jak: stres, infekcja, ciąża, operacja [13].

Celiakia może występować obok innych chorób, takich 
jak: opryszczkowe zapalenie skóry, cukrzyca insulinozależ-
na, choroby tarczycy, toczeń rumieniowaty oraz inne cho-
roby autoimmunologiczne. Dowiedziono, że nowotwory 
występują u chorych na celiakię częściej niż w populacji 
ogólnej [27]. Celiakia ujawnia się w różnym wieku, pod-
czas spożywania pokarmów zawierających gluten. Bada-
nia wykazały, że może ona przebiegać z objawami atypo-
wymi zarówno związanymi z przewodem pokarmowym, 
jak również spoza przewodu pokarmowego [28]. 
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Rozpoznanie celiakii opiera się na wykazaniu, że obja-
wy chorobowe, np. przewlekła biegunka, wystąpiły w jakiś 
czas po wprowadzeniu do diety produktów zawierających 
gluten lub na potwierdzeniu rozpoznania przez wykaza-
nie swoistych dla celiakii przeciwciał w klasie IgA i IgG 
– antyendomyzjalnych, antyretikulinowych lub antytrans-
glutaminazie. W diagnostyce celiakii badanie na obecność 
przeciwciał wykonuje się dwukrotnie, za każdym razem 
oceniając różne przeciwciała w celu wykluczenia błędu 
diagnostycznego. Aby zdiagnozować celiakię, oba wyniki 
muszą być pozytywne. Wykonuje się też biopsję jelita cien-
kiego. Stwierdzenie tzw. płaskiej śluzówki jelit wskazuje 
na celakię. W sytuacjach wątpliwych niekiedy konieczne 
jest wykonanie, tzw. testu prowokacji dietą zawierającą 
gluten [13]. Zmiany histopatologiczne u chorych na celia-
kię dotyczą błony śluzowej jelita cienkiego i polegają na 
zaniku kosmków z przerostem krypt i zwiększeniem liczby 
limfocytów środnabłonkowych T. Najbardziej nasilone 
zmiany obserwuje się w dwunastnicy i w początkowym 
odcinku jelita cienkiego. Im bardziej dystalnie, tym zmiany 
są mniejsze, ponieważ fragmenty gliadyny ulegają wcze-
śniej całkowitej hydrolizie lub absorpcji. Nasilenie zmian 
w śluzówce jelita rośnie pod wpływem większej dawki glu-
tenu i dłuższego czasu podawania [26]. W badaniach la-
boratoryjnych stwierdza się: niedokrwistość mikrocytarną 
z powodu niedoboru żelaza lub makrocytarną; niedobór 
witaminy B12 (rzadko); obniżony poziom kwasu foliowe-
go; obniżone poziomy cholesterolu, karotenów, witaminy 
A; niedobór pierwiastków Ca, Mg, Zn [26]. 

W latach 50. i 60. ubiegłego wieku rozpoznanie celiakii 
najczęściej dotyczyło niemowląt i małych dzieci. W latach 
80. pojawiły się opisy choroby u dzieci w wieku szkol-
nym. Obecnie coraz więcej rozpoznań celakii przypada 
na osoby dorosłe i starsze, a przyczyną ujawnienia się tej 
choroby może być nawet silniejszy stres, którego źródłem 
może być: rzucenie palenia, operacja, podróż. Problem 
celiakii dotyczy w coraz większym stopniu populacji społe-
czeństw, szczególnie krajów wysokorozwiniętych. Istotne 
jest więc rozszerzenie ilości półproduktów i produktów 
spożywczych niezawierających glutenu [29].

Dieta bezglutenowa, czyli dieta pozbawiona glutenu, 
jest jedynym skutecznym sposobem leczenia celiakii [30], 
a skuteczność zależy od rygorystycznego jej przestrzegania, 
często przez całe życie [31]. Spożycie nawet najmniejszej 
ilości produktów zawierających gluten może doprowadzić 
do bardzo ciężkich objawów chorobowych [29]. Mąka, 
chleb, a także makaron i inne tradycyjne przetwory zbo-
żowe muszą być zastąpione produktami niezawierającymi 
glutenu. Można je otrzymać poprzez eliminację glutenu 
z maki pszennej, a wiec zastosowanie wysokooczyszczo-
nej skrobi pszennej bądź poprzez zastosowanie zbóż natu-
ralnych niezawierających glutenu, jak np. kukurydzy, ryżu, 
gryki [22,32]. Otrzymanie chleba ze skrobi pszennej lub 
z mąki kukurydzianej czy ryżowej jest trudne i wymaga 
stosowania dodatków do żywności o charakterze sub-
stancji zagęszczających, takich jak: guma guar, pektyna, 
żelatyna, zagęstnik skrobiowy oraz środki spulchniające: 
wodorowęglan sodu, lakton kwasu glukonowego, bezglu-
tenowy proszek do pieczenia i inne. Glutenu nie zawierają 
także rośliny bulwiaste, np. ziemniaki, tapioka, bataty, 

maniok; rośliny strączkowe, np. fasola, soja soczewica, 
groszek oraz orzechy [12].

Na rynku dostępny jest szeroki asortyment produktów 
bezglutenowych niezbędnych do prawidłowego leczenia 
celiakii. Dopuszczalny poziom gliadyny w takich produk-
tach został ustalony w Polsce na 1 mg/100 g [27] i powi-
nien być oznaczony symbolem przekreślonego kłosa [13]. 
Osoby chore na celiakię cechuje indywidualna wrażliwość 
na gluten, zależna od fazy rozwoju choroby i wieku. W za-
leżności od jego stopnia występuje zróżnicowana reakcja 
na dobową dawkę przyjmowanego glutenu. Największą 
wrażliwość na ilość przyjmowanego glutenu mają dzieci. 
Rygorystycznie przestrzegana dieta, eliminująca przetwo-
ry zbożowe, może prowadzić do nadmiernego spożycia 
tłuszczów i białek zwierzęcych w stosunku do spożycia 
węglowodanów, co często może być przyczyną nadwagi 
a nawet otyłości osób chorych na celiakię [33]. 

Istotny problem stanowi niższa wartość żywieniowa 
wyrobów bezglutenowych w porównaniu z tradycyjnymi 
produktami zbożowymi. Dostarczają one mniej białka, 
soli mineralnych, witamin z grupy B oraz włókna pokar-
mowego [14,31,34]. Dieta bezglutenowa powinna być 
więc urozmaicona, z prawidłowo dobranymi surowcami 
[22]. U chorych na celiakię najczęściej występują niedo-
bory witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A,D,E,K), 
witaminy B12 oraz wapnia, żelaza i kwasu foliowego. 
U dzieci szczególną uwagę należy zwrócić na wyrównanie 
niedoboru witaminy D3, ze względu na ryzyko krzywicy. 
Trzeba też pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej podaży 
zarówno energii, jak i pełnowartościowego białka. Dieta 
powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb 
i uwzględniać ewentualne dodatkowe wymogi [35]. Dużym 
problemem jest spożywanie produktów wytwarzanych z 
surowców zanieczyszczonych glutenem podczas procesu 
produkcyjnego lub wtórnie zanieczyszczonych glutenem 
[33]. Wiele dodatków do produktów żywnościowych może 
zawierać gluten, dlatego nie zawsze można jednoznacznie 
stwierdzić czy nieoznakowany produkt nie zawiera glute-
nu. Żywność przetworzona musi być więc oznakowana 
jako bezglutenowa. Jeśli dany produkt nie ma takiego 
oznakowania, a nie można jednoznacznie stwierdzić, że 
nie zawiera glutenu, osoby chore na celiakię powinny go 
unikać. Pacjenci w swojej diecie powinni przede wszystkim 
uwzględnić: owoce, warzywa, w tym także strączkowe, 
oraz przetwory mleczne (o ile nie wystąpiła niealergiczna 
nadwrażliwość na laktozę), mięso, jaja, ryby oraz inne pro-
dukty oznaczone jako bezglutenowe [13,21].

Ważnym źródłem informacji o składzie i ewentualnej 
obecności glutenu w produktach spożywczych dostęp-
nych na rynku są ich etykiety [28]. Podjęcie właściwej 
decyzji o włączeniu lub wykluczeniu z diety bezgluteno-
wej wybranego produktu wymaga znajomości ogólnych 
zasad stosowania diety bezglutenowej, zasad znakowania 
żywności oraz uważnego czytania informacji podanych na 
opakowaniach produktów żywnościowych. 

Aby ułatwić konsumentom cierpiącym na alergie 
i niealergiczne nadwrażliwości pokarmowe rozpoznanie 
produktów zawierających składniki alergenne, należy za-
pewnić im wyczerpujące informacje o składzie produktów 
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oraz, w konsekwencji, ułatwić wybór produktów bezpiecz-
nych do stosowania w diecie. W przepisach dotyczących 
znakowania żywności należy też wprowadzić obowiązek 
wykazywania składników alergennych oraz obowiązek 
zapewnienia czytelności informacji zamieszczonych na 
opakowaniach żywności [36]. 

Zgodnie z Rozporządzaniem Komisji (WE) nr 41/2009 
środki spożywcze o specjalnym przeznaczeniu żywnościo-
wym, które zostały specjalnie opracowane, przetworzone 
lub przygotowane, tak aby spełniać potrzeby żywieniowe 
osób nietolerujących glutenu, oraz wprowadzane do 
obrotu, powinny być oznaczane jako „produkt o bardzo 
niskiej zawartości glutenu” lub „produkt bezglutenowy”.

Niealergiczna nadwrażliwość na laktozę 
i galaktozę

Niealergiczna nadwrażliwość na laktozę jest powszech-
nym problemem wielu ludzi, w tym dzieci. Objawy jej 
mogą utrudniać życie i dawać dyskomfort. Niealergiczna 
nadwrażliwość na laktozę to wystąpienie objawów dys-
proporcji między ilością spożytej laktozy a możliwością 
jej strawienia. Zgodnie ze stanowiskiem Royal College 
of Physicians and British Nutrition Foundation z 1984 r. 
niealergiczna nadwrażliwość na pokarm oznacza powta-
rzającą się, niepożądaną reakcję na dany produkt lub jego 
składniki, której przyczyny nie mają podstaw immunolo-
gicznych. Najczęściej wywołana jest czynnikami o charak-
terze fizjologicznym, a dokładnie brakiem lub niedoborem 
w organizmie enzymu, który odpowiada za hydrolizę 
danego składnika pokarmowego [6]. Upośledzone wchła-
nianie laktozy to nieprawidłowe jej trawienie, oceniane 
wodorowym testem oddechowym. 

Laktoza przyczyną chorób
Laktoza jest cukrem mlecznym, podstawowym węglo-

wodanem występującym w mleku kobiecym i zwierzęcym 
oraz w produktach pochodnych. Jako dwucukier składa 
się z cząsteczek D- glukozy i D- galaktozy, połączonych 
wiązaniem β1,4- glikozydowym. Laktoza ze względu na 
zdolności prebiotyczne wywiera korzystny wpływ na pro-
cesy regeneracyjne jelita. Wpływa korzystnie na motorykę 
przewodu pokarmowego. Natomiast galaktoza, pocho-
dząca z laktozy, stanowi podstawowy element budulcowy 
ośrodkowego układu nerwowego małego dziecka [37].

Laktoza, niestety, nie może samoistnie wchłonąć się 
z przewodu pokarmowego człowieka, ale za pomocą en-
zymu rąbka szczoteczkowego, laktazy β-D-galaktozydaza, 
następuje jej hydroliza do dwóch wchłanianych cukrów 
– glukozy i galaktozy. Tym sposobem obecność laktazy 
staje się niezbędnym warunkiem do przyswojenia laktozy 
z pożywienia [38].

Typy niedoborów laktazy
Wyróżniono trzy rodzaje niedoboru laktazy: 

a) niedobór laktozy pierwotny – wrodzony (alaktazja),

b) niedobór laktazy typu dorosłych (hipolaktazja typu do-
rosłych),

c) niedobór laktazy wtórny (nabyty).

Całkowity brak laktazy w organizmie jest nazywany 
alaktazją i występuje bardzo rzadko. To wrodzony błąd 
metaboliczny, powodujący różne objawy kliniczne, np. 
biegunkę występującą od urodzenia u noworodków (nie-
długo po spożyciu nawet niewielkiej ilości mleka matki). 
W przypadku tego schorzenia wymagane jest stosowanie 
diety bezlaktozowej przez całe życie [39,40]. Natomiast 
zmniejszoną aktywność laktazy w organizmie określa się 
mianem hipolaktazji typu dorosłego oraz hipolaktazji 
wtórnej [41].

Pierwotny niedobór laktazy, pomimo dość częstego 
występowania, jest trudny do zidentyfikowania. Najczę-
ściej występuje w wieku dojrzewania lub jest uwarun-
kowany genetycznie. Aktywność laktazy jest największa 
tuż po urodzeniu, w ciągu pięciu lat zmniejsza się, aż do 
wieku dorosłego, kiedy osiąga wartość 1/10 pierwotnej 
aktywności. Wtórny niedobór laktazy jest przejściowym 
niedoborem enzymu, czego przyczyną był zanik kosmków 
jelitowych, co z kolei spowodowało choroby żołądka i jelit 
(celiakia, choroba Crohna, ostre zapalenia żołądka). Innym 
powodem zaniku enzymu jest przyjmowanie leków, takich 
jak antybiotyki czy kwas acetylosalicylowy. Jeśli niestrawio-
na cześć laktozy przechodzi do jelita cienkiego, a później 
do grubego, mogą zachodzić różne procesy biochemiczne 
i fizjologiczne. W procesach biologicznych uczestniczą 
bakterie obecne w jelitach, które fermentują laktozę do 
kwasów i gazów. W procesach fizjologicznych nagroma-
dzona laktoza powoduje wzrost ciśnienia osmotycznego 
i przechodzenie wody z tkanek do jelita. Objawami są 
nudności, wzdęcia, bóle brzucha, biegunki [42,43].

Galaktozemia
Galaktoza jest cukrem prostym, będącym składnikiem 

mleka. Wchodzi w skład dwucukru laktozy. Przemiana 
galaktozy w glukozę odbywa się w kilku etapach. Pierwszy 
polega na fosforylacji galaktozy do glukozo-1-fosforanu 
przez enzym galaktokinazę. Następnie, przy udziale ury-
dylotransferazy heksozo-1-fosforanowej, nazywanej także 
urydylotransferazą galaktozo-1-fosforanową, galaktozo-
1-fosforan reaguje z urydynodifosfoglukozą (UDP-gluko-
zą), w wyniku czego powstają dwa produkty: glukozo-
1-fosforan (glu-1-P) i urydynodifosfogalaktoza (UDP-gal). 
UDP-galaktoza, pod wpływem 4-epimerazy UDP-galakto-
zowej, z powrotem jest przekształcana w UDP-glukozę, 
która może reagować z następną cząsteczką galaktozo-
1-fosforanu, uwalniając glukozo-1-fosforan. Ostatecznie 
z glukozo-1-fosforanu powstaje glukozo-6-fosforan, 
który z kolei pod wpływem glukozo-6-fosfatazy, jest 
przekształcany w glukozę. Wrodzony niedobór jednego 
z trzech enzymów przemiany galaktozy, urydylilotrans-
ferazy heksozo-1-fosforanowej (GALT), galaktokinazy 
(GALK) lub UDP-galaktozo-4-epimerazy (GALE), jest przy-
czyną choroby zwanej galaktozemią.

Pod koniec XX wieku podjęto badania dotyczące mole-
kularnej podstawy galaktozemii. Analiza genu GALK wyka-
zała istnienie dwóch mutacji punktowych odpowiedzial-
nych za powstanie zaćmy, która jest głównym objawem 
związanym z brakiem tego enzymu (galaktozo-1-fosfora-
nourydylo-transferaza) [7].
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Nieleczenie galaktozemii powoduje zaburzenia wą-
troby, uszkodzenia nerek, wzroku i rdzenia kręgowe-
go. Objawami choroby są m.in. żółtaczka i zaburzenia 
w krzepnięciu krwi [45].

Niealergiczna nadwrażliwość na fruktozę 
(zespół złego wchłaniania fruktozy) i HFI 
(wrodzona niealergiczna nadwrażliwość 
na fruktozę – fruktozemia)

Jednym z przykładów niealergicznych nadwrażliwości 
pokarmowych jest fruktozemia – niealergiczna nadwrażli-
wość na fruktozę, mająca podłoże genetyczne. Należy ona 
do, tzw. chorób jednogenowych, w przypadku których 
przyczyną choroby jest defekt w obrębie tylko jednego 
genu, jednakże efekty patologiczne mogą być różnora-
kie. Z reguły taka mutacja jest dziedziczna. Do najlepiej 
poznanych chorób tego typu należą schorzenia zaliczane 
do, tzw. bloków metabolicznych, w których niedobór ak-
tywności jednego z enzymów powoduje zakłócenie całego 
szlaku przemian. Może to stanowić dla organizmu poważ-
ne zagrożenie albo na wskutek toksycznego działania 
nadmiaru nieprzereagowanego substratu, albo z braku 
finalnego produktu, który jest dla niego niezbędny. Przy-
kładem tego typu choroby jest m.in. fruktozemia [46].

D-Fruktoza jest ketoheksozą, monosacharydem wystę-
pującym w owocach, miodzie, stosowana jest jako środek 
słodzący, używa jej się do produkcji cukru inwertowanego, 
wykorzystuje w konserwacji żywności czy w celu odtruwa-
nia wątroby. Spośród sacharydów najlepiej rozpuszcza się 
w wodzie i dlatego chętnie stosowana jest do słodzenia 
soków, w których nie krystalizuje przy przechowywaniu 
[47].

Cukry proste (w tym fruktoza) są w znacznej większości 
wchłaniane w jelicie cienkim. Po przejściu przez ściany 
jelita heksozy dostają się do krwi i z krwią żyły wrotnej do-
stają się do wątroby, która jest jednym z najważniejszych 
narządów organizmu. Tutaj toczą się rozliczne procesy 
metaboliczne i kataboliczne [48].

W przypadku fruktozemii wprowadzona do organizmu 
fruktoza, wraz z sokami czy płynami słodzonymi fruktozą, 
nie jest przez nie tolerowana wskutek defektu fruktoaldo-
lazy, której gen znajduje się w długim ramieniu chromoso-
mu 9. Choroba ta występuje z częstością 1:20 000-30 000 
i dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny [48]. 

HFI jest więc autosomalną, recesywną chorobą ge-
netyczną, spowodowaną brakiem aktywności enzymu 
aldolazy B u chorych – izoenzymu, którego ekspresja ma 
miejsce w wątrobie, nerkach i w odcinkach przewodu 
pokarmowego, w których jest metabolizowana frukto-
za [8].To z kolei jest przyczyną zmniejszenia wydajności 
w metabolizowaniu fruktozo-1-fosforanu i syntezy fruk-
tozo-1,6-difosforanu. Dostarczanie przez chorego do 
organizmu fruktozy może prowadzić do chorób wątroby 
czy nadmiernego nagromadzenia bilirubiny, w wyniku 
nieprawidłowego metabolizmu tego oligosacharydu [49]. 
Odsetek chorych, jaki zarejestrowano na terenach Kauka-
zu, wyniósł 20 000. Do objawów klinicznych, pojawia-
jących się po spożyciu pokarmu zawierającego fruktozę 
u chorych cierpiących z powodu tej choroby, należy zali-

czyć m.in.: wymioty, bóle brzucha, problemy z wątrobą 
czy hipoglikemię. W prawidłowym jej zdiagnozowaniu 
może pomóc też pojawienie się awersji do słodyczy 
i owoców. Niezdiagnozowana w porę, HFI może prowa-
dzić do śmierci [8]. Przez wiele lat diagnozy HFI dokony-
wano na podstawie metabolicznej odpowiedzi organizmu 
na spożycie fruktozy czy poprzez określenie aktywności 
enzymatycznej aldolazy w wątrobie. Używano też bardziej 
inwazyjnych metod, takich jak biopsja odcinka przewodu 
pokarmowego. Niestety, większość z nich nie dostarcza 
jednoznacznych wyników pozwalających definitywnie 
stwierdzić, że ma się do czynienia z HFI. Tutaj z pomocą 
przychodzą nowoczesne techniki biologii molekularnej, 
które dostarczają użytecznych narzędzi do diagnozowania 
HFI [8]. 

Davit-Spraul i wsp. (2008), korzystając z metody PCR, 
prowadzili badania nad molekularnymi podstawami HFI. 
Zidentyfikowali oni u chorych 16 różnych mutacji w genie 
kodującym enzym aldolazę B (ALDOB) [8]. Jak w większo-
ści chorób metabolicznych, tak i w przypadku HFI pod-
stawowym zaleceniem dla pacjenta jest przestrzeganie 
restrykcyjnej diety wykluczającej fruktozę. Nieprzestrzega-
nie tych zaleceń może prowadzić, m.in. do dolegliwości 
wątroby, przy czym dawki fruktozy dozwolone dla danego 
pacjenta są indywidualne. Ilość, której nie odczuje jedna 
osoba, może spowodować znaczne szkody zdrowotne 
u innej [49]. 

Barshop i wsp. przebadali wśród pacjentów z HFI tole-
rancję na FOS i stwierdzili, że dawka 4,7 g/kg masy ciała/
dzień stosowana u pacjentów przez 2 dni nie powodowa-
ła negatywnych skutków u większości pacjentów [49].

Oprócz niealergicznej nadwrażliwości na fruktozę, 
mającej podłoże genetyczne, mamy również do czynienia 
z niealergiczną nadwrażliwością wynikającą z innych przy-
czyn. Ona również może objawiać się bólami w okolicy 
jamy brzusznej, biegunką czy wzdęciem –

symptomami charakterystycznymi również dla zespołu 
jelita nadwrażliwego (IBS), co może utrudniać trafną dia-
gnozę. Do testów umożliwiających diagnozę należy test 
oddechowy na ilość wydychanego wodoru i metanu. Choi 
i wsp. (2002) po przeprowadzeniu takich badań wśród pa-
cjentów cierpiących na ww. objawy stwierdzili, że 1 na 3 
pacjentów podejrzewanych o IBS cierpiał na niealergiczną 
nadwrażliwość na fruktozę [9].

Uczeni ciągle starają się udoskonalać testy pozwalają-
ce trafnie zdiagnozować niealergiczną nadwrażliwość na 
fruktozę. Jest to bardzo istotne ze względu na coraz więk-
sze spożycie tego cukru w krajach Europy Zachodniej przy 
jednocześnie wciąż jeszcze stosunkowo niewielkiej wiedzy 
na temat mechanizmu jego wchłaniania [50,51].

Reasumując, alergie i niealergiczne nadwrażliwości po-
karmowe należą do nietoksycznych, jednakże niepożąda-
nych reakcji po spożyciu pokarmów. Przy czym te pierwsze 
stanowią reakcję po spożyciu pokarmu, która jest ściśle 
związana z występowaniem w organizmie swoistych prze-
ciwciał. Natomiast u podłoża drugich leżą inne, nieimmu-
nologiczne czynniki, np. wrodzone czy nabyte zaburzenia 
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