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Alergia na owoce egzotyczne
Allergy to exotic fruits
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Streszczenie

Zmiany w diecie i trybie życia współczesnych Polaków powodują, że 
owoce egzotyczne są częściej spożywane. Nic więc dziwnego, że pacjenci 
coraz liczniej zgłaszają się do alergologa z powodu objawów nadwrażli-
wości po ich spożyciu.

W pracy przedstawiono współczesne poglądy dotyczące alergii na kaki, 
mango, ananasa, figę i awokado w oparciu o publikacje polskie i zagra-
niczne.

Poruszono także zagadnienie alergii krzyżowej oraz częstości występowa-
nia nadwrażliwości na owoce egzotyczne u chorych uczulonych na lateks 
(tzw. “zespół lateksowo-owocowy”). Wskazano także, że nie wszystkie 
objawy po spożyciu owoców mają charakter alergiczny, bowiem mogą 
być związane np z nietolerancją fruktozy.

Obecnie najpopularniejsze metody diagnostyki alergii na owoce egzo-
tyczne to testy skórne z wyciągami alergenowymi, ze świeżymi owocami, 
próby prowokacji oraz oznaczanie swoistych przeciwciał IgE. Przyszłością 
diagnostyki jest z pewnością oznaczanie komponent alergenowych, 
która to metoda ostatecznie pozwoli zróżnicować reakcję krzyżową ze 
współwystępowaniem alergii na kilka owoców i lateks.

Zwrócono uwagę, że każda kolejna reakcja po spożyciu pokarmu może 
mieć silniejszy charakter, wobec czego wskazana jest diagnostyka i edu-
kacja chorych podejrzewanych o alergię pokarmową.

Słowa kluczowe: zespół lateksowo-owocowy, owoce egzotyczne, aler-
gia, anafilaksja

Summary

As a result of continuing changes in lifestyles of Polish citizens, exotic 
fruits have become an important part of our diet. Growing numbers of 
patients report symptoms of hypersensitivity after ingestion of exotic 
fruits.

This paper presents current opinions on allergy to kaki, mango, pineap-
ple, fig and avocado, found in Polish and foreign publications.

The authors also raise the issue of exotic fruit cross-reactivity and the ele-
vated frequency of allergy to exotic fruits in latex-sensitive patients, also 
known as latex-fruit syndrome. It is also indicated that not all symptoms 
that may appear after eating fruits are attributable to allergy, because 
some of those symptoms may be due to fructose intolerance.

Currently, the most popular methods of diagnosis of allergy to exotic 
fruits are: skin tests with allergen extracts and with fresh fruits, oral food 
challenge tests and determination of specific IgE antibodies. The future 
certainly belongs to the component resolved diagnosis (CRD), which will 
ultimately differentiate cross-reactivity with co-reactivity to fruit and la-
tex. It is very important to remember that each subsequent reaction after 
ingestion of food may be stronger. Therefore, patients with suspected 
food allergy should be diagnosed and suitably trained.

Keywords: latex-fruit syndrome, exotic fruits, allergy, anaphylaxis

Adres do korespondencji / Address for correspondence
Natalia Ukleja-Sokołowska
Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób We-
wnętrznych, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu
Szpital Uniwersytecki nr 2 im J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, Bydgoszcz
tel. 691973969, e-mail: ukleja@10g.pl

© Alergia Astma Immunologia 2014, 19 (1): 16-20
www.alergia-astma-immunologia.eu

Przyjęto do druku: 08.12.2013

ALERGOLOGIA

Wstęp
Owoce egzotyczne obecnie coraz częściej trafiają na 

nasze stoły. Wzrasta liczba pacjentów, którzy zgłaszają się 
z powodu objawów alergii ich spożyciu. Wiąże się to z no-
wymi wyzwaniami diagnostycznymi i leczniczymi dla pol-
skich lekarzy. Liczba zidentyfikowanych alergenów owoców 
egzotycznych stale się powiększa.

W pracy naszym celem jest przedstawienie problemu 
alergii na takie owoce egzotyczne jak: kaki, ananas, awo-
kado, figa i mango.

Alergia na owoc kaki
Owoce kaki (zwane też owocami szaron) są owocami 

drzewa Hurma (hebanowca wschodniego). Drzewo to wy-
glądem przypomina karłowatą jabłoń. Owocuje od sierpnia 
do października. Owoce są pomarańczowe, czerwone lub 
żółte, wielkości 1,5-9 cm. Występują w dwóch odmianach:

• Z dużą ilością taniny, zawiera 8 jadalnych pestek.

• Bez taniny, nie zawiera pestek [1].
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Owoce kaki słynne są z zawartości Wit A, C, cukru,  karo-
tenu, żelaza, potasu, fosforu i wapnia. Niestety są one dość 
kaloryczne – 100g owocu ma 73 kcal. W Japonii kaki jest 
symbolem życia i przetrwania, bowiem jako jedyne prze-
trwały wybuch jądrowy w Nagasaki w 1945r.

Alergeny kaki poznane do tej pory to profilina Dio k 4, 
białko o masie 17 kDa, będące homologiem Bet v1, alergen 
pokarmowy związany z Bet v6 – będący reduktazą izofla-
wonową (IFR) [2,3].

Alergia krzyżowa z alergenami wziewnymi głównie doty-
czy alergenów brzozy. Jest ona wynikiem obecności profili-
ny i alergenów podobnych do Bet v1 i Bet v6 [2]. Większość 
reakcji krzyżowych jest związanych z 4 reagującymi krzyżo-
wo strukturami obecnymi w pyłku brzozy:

– Bet v1,

– profilina,

– krzyżowo reagujące determinanty wodorowęglanowe 
(CCDs),

– Bet v6.

Alergeny podobne do Bet v6 znaleziono także w jabłku, 
brzoskwini, pomarańczy, liczi, truskawce, ogórku i marchwi 
[4].

Najczęściej występujące objawy alergii na kaki to świąd, 
pokrzywka, alergiczne zapalenie spojówek, alergiczny nie-
żyt nosa, napad astmy, nudności i wymioty, bóle brzucha, 
obrzęk penisa [5].

Ciekawy przypadek reakcji anafilaktycznej po spożyciu 
owocu kaki opisał Martinez i wsp. w 2001 roku. Mężczyzna 
lat 33 po zjedzeniu owocu szaron doznał reakcji anafilak-
tycznej pod postacią pokrzywki, obrzęku twarzy, napadu 
astmy, wymiotów i spadku ciśnienia 15 minut po zjedzenia 
owocu. Z badań dodatkowych u chorego uzyskano niespe-
cyficzny wynik testu immunoblotting, jednak test skórny 
ze świeżym owocem kaki (15 mm średnicy) był dodatni. 
Poziom swoistego IgE przeciwko kaki był w I klasie [1].

Inny przypadek został opisany przez Prandini i wsp. i do-
tyczył 20-letniego mężczyzny, u którego 10 minut po spo-
życiu kaki wystąpiły świąd, pokrzywka uogólniona, obrzęk 
twarzy, napad astmy, biegunka.

Badacze potwierdzili związek objawów ze spożytym 
owocem poprzez wykonanie testu natywnego i testu punk-
towego (wynik dodatni). Swoiste IgE oznaczone metodą 
RAST było ujemne [6].

Pierwszy przypadek reakcji anafilaktycznej po spożyciu 
kaki w Japonii opisano dopiero w 2009 roku u dziecka 13-
miesięcznego płci męskiej, u którego bezpośrednio po spo-
życiu kaki pojawiła się pokrzywka i świąd twarzy i podeszwy 
stóp. Dziecko do tego momentu nigdy nie spożywało kaki. 
Badacze uzyskali dodatni wynik testu natywnego ze świe-
żym kaki (bąbel 18mm w porównaniu do kontroli dodatniej 
6mm i 0 mm kontrola ujemna). Rodzice pacjenta nie wyra-
zili zgody na próbę prowokacji, jednak diagnostyka immu-
nologiczna (metodą fluoroenzymatyczną immuno-CAP) po-
twierdziła nadwrażliwość na kaki. Pacjent wykazywał także 
nadwrażliwość na Dermatophagoides farinae (0,50 kU/L) 
i D. pteronyssinus (3,14 kU/L), ale nie na marchew, jabłko, 
kiwi, seler, melon, brzoskwinię, tymotkę, olchę, brzozę, dąb 

lub Alternarię. Nie stwierdzono dodatniego IgE na rBet v1 
i rBet v2. Autorzy zadali sobie pytanie czemu przy pierw-
szym kontakcie z alergenem wystąpiła reakcja IgE zależna 
u dziecka. Doszli do wniosku, że prawdopodobną przyczy-
ną tego zjawiska jest fakt, że matka będąc w ciąży spoży-
wała kaki i doszło do wewnątrzmacicznego narażenia na 
antygeny kaki [7].

Warto podkreślić, że po spożyciu owoców kaki mogą 
wystąpić także objawy niepożądane o etiologii innej 
niż alergiczna. Należy do nich np. uczucie dyskomfortu 
w jamie brzusznej i znaczne wzdęcie - objawy te mogą być 
związane z nietolerancją fruktozy. Owoce kaki mogą być 
również źródłem bezoarów ze względu na ich specyficzną 
konsystencję. Takie objawy mogą wystąpić szczególnie po 
spożyciu nieobranych owoców i spowodować niedrożność 
przewodu pokarmowego, zwłaszcza u dzieci [8,9].

Alergia na mango
Mango (Mangifera indica) to rodzaj roślin obejmujących 

kilkadziesiąt gatunków drzew owocowych. Drzewa mango 
są długowieczne. Mango to drzewo wiecznie zielone, na-
leży do rodziny Anacardiacae która zawiera także orzech 
nerkowca, pistacje i trujący bluszcz.

Mango jest uprawiane od około 6000 lat. W Indiach 
jego owoce określane są mianem owoców bogów. Jest 
to najważniejszy owoc Indii. Stanowi on połowę produkcji 
owoców w Indiach.

Owoce mango indyjskiego są popularnym owocem 
jadalnym. Owocem jest pestkowiec z dużym nasieniem. 
W mango występuje glikozyd zwany magniferyną, który 
ma działanie przeciwwirusowe, przeciwdrobnoustrojowe, 
przeciwmiażdżycowe i przeciwcukrzycowe. Jest obfitym 
źródłem beta karotenu i witaminy C [10].

Mango można spożywać bezpośrednio po obraniu, jak 
i w sałatkach, a także w sosach, marynowane i przecierane. 
Pestka może być źródłem mąki. W kuchni np. malezyjskiej 
znajduje zastosowanie także mango zielone i niedojrzałe.

Nadwrażliwość na alergeny mango może być typu natych-
miastowego i opóźnionego, a także mogą wystąpić objawy 
zespołu alergii jamy ustnej (oral allergy syndrom, OAS). Nad-
wrażliwość na mango może mieć charakter miejscowy, ale też 
wystąpić pod postacią reakcji anafilaktycznej [11].

Dokładny skład antygenowy mango jest wciąż w trakcie 
badań. Obecnie zidentyfikowano 3 alergeny mango:

• Man i 1 – alergen główny o masie 40kDa i nieznanej 
funkcji;

• Man i 2 - alergen główny o masie 30kDa i nieznanej 
funkcji;

• Man i 3 – alergen mniejszy, będący profiliną, reagujący 
krzyżowo [12].

Profilina mango jest podobna do profiliny brzozy, re-
aguje krzyżowo z gruszką, jabłkiem i brzoskwinią. Opisano 
także panalergen, identyczny do Art v 1 bylicy, który reaguje 
krzyżowo z selerem, marchwią, jabłkiem, orzechami ziem-
nymi, papryką, anyżkiem i kminkiem. Znany jest także fakt, 
że alergeny mango reagują krzyżowo z antygenami lateksu, 
co nosi miano zespołu lateksowo-owocowego [11, 12].
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Istnieje stosunkowo niewiele opisanych przypadków 
reakcji alergicznej na mango. Kahn już w 1942 roku opisał 
przypadek chorej, która doświadczyła „pewnych objawów” 
po spożyciu mango. Pacjentka została przekonana do wy-
konania testu prowokacji pokarmowej. Chora po spożyciu 
mango doświadczyła duszności i świszczącego oddechu 
o charakterze astmatycznym. Po podaniu adrenaliny obja-
wy ustąpiły [13].

Sareen i wsp. w 2011 roku przeprowadzili metaanalizę 
dostępnych w Medline/Pubmed opisanych przypadków 
reakcji alergicznych po spożyciu mango. Odnaleźli 17 
prac, które dotyczyły łącznie 22 pacjentów. Z nich 10 do-
świadczyło reakcji typu natychmiastowego, u pozostałych 
stwierdzono reakcję opóźnioną. Najczęstsze prezentowane 
objawy to świszczący oddech, pokrzywka, obrzęk naczynio-
ruchowy i anafilaksja [11].

Nadwrażliwość na mango może pojawić się u pacjentów 
zamieszkujących region, w którym mango tradycyjnie jest 
uprawiane, jak i tam gdzie klimat na to nie pozwala [11].

Alergia na ananasa
Ananas jadalny (Ananas comosus) jest to gatunek byliny 

z rodziny bromeliowatych. Ananas jako roślina uprawna 
był znany w Ameryce na długo przed przybyciem K. Ko-
lumba. W chwili obecnej do największych producentów 
tego owocu należą Filipiny, Brazylia, Meksyk, Indonezja 
i Hawaje. W Europie na początku XVIII wieku rozwinęła się 
uprawa ananasa w szklarniach. W Anglii przetrwała ona do 
następnego stulecia. W Polsce Kazimierz Poniatowski, brat 
króla Stanisława Augusta założył szklarnię z ananasami 
w Warszawskich ogrodach Frascati.

Owoc dojrzewa w okresie letnim, choć obecnie dzięki 
opryskom kwasem naftylooctowym plantacje dają plon 
w ciągu całego roku [14].

Podstawowe alergeny ananasa to bromelina, enzym 
proteolityczny, określany jako Ana c2, Ananas zawiera także 
proteinazę cysteinową i profilinę.

Bromelina ma istotne zastosowanie w przemyśle spo-
żywczym i farmaceutycznym. Stosowana jest w przetwór-
stwie mięsa, warzeniu piwa oraz jako środek przeciwzapal-
ny. Problem alergii na zawartą w ananasie bromelinę może 
dotyczyć zatrudnionych w powyższych zakładach pracy 
i należy do chorób zawodowych [15].

Profilina zawarta w ananasie może reagować krzyżowo 
z profiliną Bet v2 brzozy, powodując występowanie 
u pacjentów chorujących na alergiczny nieżyt nosa reakcji 
alergicznych po spożyciu ananasa. Co więcej profilina ta jest 
podobna do profiliny Hev b8 lateksu, będąc odpowiedzialną 
za występowanie zespołu „lateksowo-owocowego” [16].

Reakcja z nadwrażliwości na bromelinę głównie przeja-
wia się jako napad duszności typu astmatycznego po inhalo-
waniu substancji, najczęściej w miejscu zatrudnienia [15].

Ciekawy przypadek został opisany przez Nettis E. w 2001 
roku. Dotyczył on 47-letniej kobiety, która doświadczyła po-
krzywki uogólnionej i obrzęku naczynioruchowego, obrzęku 
warg, nudności, bólu brzucha i biegunki 10 minut po spoży-
ciu tabletki z wyciągiem z ananasa. Testy skórne na ananas 
były ujemne, jednak wykryto podwyższony poziom swoiste-
go IgE na bromelinę (15,4 kU/l) i papainę (3,1 kU/l) [17].

Alergia na figę
Figa jest owocostanem rzekomym Figowca pospolitego 

(Ficus carica), drzewa należącego do rodziny morwowa-
tych, pochodzącego z Azji. W Europie drzewa figowe upra-
wiane są głównie w rejonach śródziemnomorskich. Świeże 
figi mają duże wartości energetyczne, zawierają 50-75% 
cukrów w tym glukozę i fruktozę, pektyny, celulozę oraz wi-
taminę C, witaminy z grupy B i karoten. Są również bogate 
w sole mineralne (potas, wapń, magnez, fosfor).

U osób uczulonych na owoc figi w testach immunoblot 
wykazano obecność białek o ciężarze molekularnym od 14 
do 90 kDa [18]. Najważniejszym alergenem figi jest prote-
ina występująca w skórce owocu [19].

Podstawowe alergeny to:

• Fic c 4 – profilina [20];

• Fic c Ficin – proteaza [21,22];

• Fig c LTP – lipid transporting protein [23];

• A 17 kDa – białko homologiczne do alergenu Bet v1 [20].

Alergeny figi ulegają denaturacji w temperaturze 95 
stopni C i tracą alergenowość [24].

W przypadku alergii na figę istotne znaczenie ma także 
alergia krzyżowa. W literaturze opisywane są alergie krzy-
żowe z alergenami wziewnymi figowca benjamina. Pacjenci 
uczulenie na owoc figowca pospolitego mieli również 
wykrywane w surowicy swoiste przeciwciała przeciwko 
pyłkom figowca Benjamina. Dalsze badania pokazały, że te 
dwa gatunki mają wspólne alergeny [25,26]. Sugeruje się 
nawet, że alergia na owoc figi jest konsekwencją uczulenia 
na pyłki figowca benjamina. Pacjenci z objawami astmy 
i zapalenia spojówek po ekspozycji na pyłki figowca ben-
jamina oraz z dodatnimi testami swoistych IgE na figę nie 
prezentowali żadnych objawów po spożyciu figi [25].

Figi są zaliczane do grupy owoców odpowiedzialnych 
za tzw. latex – fruit syndrome, czyli zespól objawów wy-
nikających z reakcji krzyżowych lateksu (Hevea brasiliensis) 
i niektórych owoców (m.in. papaja, awokado, banan, me-
lon, mango, kiwi, brzoskwinia).

Hemmer i wsp. sugerują występowanie alergii krzyżo-
wych z głównym alergenem brzozy Bet v1. W opisanym 
przez nich badaniu 188 pacjentów miało wykonane testy 
prick z alergenami figi, morwy, chlebowca różnolistnego. 
85 osób z tej grupy miało izolowaną alergię na pyłki brzozy. 
Wśród 85 pacjentów uczulonych na brzozę 78% miało do-
datnie testy prick z świeżą figą, 10% – z suszoną figą, 91% 
– z morwą, 91% – z chlebowcem. Okazało się, że objawy 
alergii po spożyciu świeżej figi występowały u 66 pacjen-
tów z alergią na pyłki brzozy i dodatnimi testami prick 
z figą. Suszone figi były dobrze tolerowane przez większość 
pacjentów [20].

Najczęściej występujące objawy alergii na figę to po-
krzywka, świąd, obrzęk twarzy, napad astmy, objawy żo-
łądkowo-jelitowe, zespół alergii jamy ustnej.

W literaturze opisywano przypadki pacjentów uczulo-
nych na figę. Caiaffa i wsp. w pracy opisującej pacjentów 
uczulonych zarówno na figę jak i morwę zaprezentowali 
trzy przypadki. Autorzy sugerują, że reakcje krzyżowe wy-
stępujące między morwą i figą wynikają z przynależności 
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do tej samej rodziny. U 12-letniej dziewczyny kilka minut po 
spożyciu białej morwy występował obrzęk warg i krtani, po 
spożyciu figi pojawiała się duszność, obrzęk warg i języka, 
pokrzywka. Następny przypadek to 43-letnia kobieta, u któ-
rej dwie godziny po spożyciu figi występowała pokrzywka, 
uczucie gorąca, świąd, objawy zapalenia spojówek, ból 
brzucha i senność. Kolejny pacjent to 47-letni mężczyzna, 
który zgłaszał uogólnioną pokrzywkę i ból brzucha po zje-
dzeniu figi [27].

Antico i wsp. w 2003 roku opisał ciekawy przypadek 
dwóch kobiet, u których po spożyciu figi występował 
zespół alergii jamy ustnej (oral allergy syndrome, OAS). 
Pierwsza to 27-letnia kobieta z sezonowym alergicznym 
nieżytem nosa spowodowanym alergią na pyłki traw 
i brzozy oraz objawami OAS po spożyciu jabłka, brzoskwini, 
kiwi. Druga to 34-letnia kobieta z sezonowym alergicznym 
nieżytem nosa i astmą oskrzelową spowodowanymi alergią 
na pyłki traw i brzozy oraz objawami OAS po spożyciu jabł-
ka, gruszki, brzoskwini, orzechów. U obydwu pacjentek wy-
stąpiły objawy alergiczne po spożyciu figi, którą wcześniej 
tolerowały. W badaniach dodatkowych zaobserwowano 
dodatnie swoiste IgE dla skórki figi, natomiast nieznacznie 
podwyższone sIgE dla miąższu. Doustny test prowokacji był 
dodatni u obu pacjentek. Autorzy zauważyli, iż pomimo że 
pacjentki miały bardzo podobne objawy po spożyciu figi 
w badaniach immunoblotu IgE nie wiązały tych samych 
protein, co wskazuje, że za objawy OAS mogą odpowiadać 
różne alergeny [19].

Kolejny ciekawy przypadek anafilaksji po spożyciu figi 
opisał w 2001 roku Gandolfo i wsp. U 35-letniej kobiety 
po spożyciu suszonej figi wystąpił świąd podniebienia, 
nieżyt nosa, duszność, ból gardła, kaszel. Wcześniej po 
spożyciu figi chora nie obserwowała żadnych objawów 
niepożądanych, natomiast występowały objawy anafilaksji 
po dotknięciu liści figowca Benjamina. W badaniach do-
datkowych zaobserwowano swoiste IgE zarówna dla figi 
(4,2kU/l) jak i pyłków figowca Benjamina [25].

Poza reakcjami alergicznymi mogą wystąpić również 
reakcje niepożądane o innej etiologii. Po dotknięciu soku 
z liści figowca lub łodyg obserwowano występowanie 
kontaktowego zapalenia skóry, świetlnego zapalenia skó-
ry (phytophotodermatitis). Świetlne zapalenie skóry jest 
ostrą reakcją skóry polegającą na powstawaniu pęcherzy 
i oparzenia. Reakcja ta jest spowodowana przez substancje 
zawarte w niektórych roślinach (psoralen), które po akty-
wacji przez ultrafiolet wchodzą w interakcję ze skórą. Foto-
aktywnymi substancjami znalezionymi w liściach, łodygach 
figowca są psoraleny i bergapten. Nie są one wykrywane 
w owocach figi [28-30].

Alergia na awokado
Awokado (Persea americana) jest drzewem pocho-

dzącym ze środkowego Meksyku, zaliczane do rodziny 
Lauraceae, razem z cynamonem, kamforą i wawrzynem 
szlachetnym. Awokado to także nazwa owocu, botanicznie 
jest to duża jagoda z centralnie umieszczoną pestką. Owoc 
można spożywać na surowo i po obróbce termicznej. Za-
wiera znaczne ilości białka, tłuszczu, karotenoidów, witami-

ny A i E, selen, cynk i kwasy Omega. Olej z awokado bywa 
dodawany do kosmetyków. Istnieje kilka odmian awokado, 
najpopularniejsze to Hass, Strong [31]. Obecnie opisywany 
skład alergenowy awokado:

– Pers a 1 – chitynaza klasy 1, określana jako podobna do 
heweiny. Jest termolabilnym białkiem o masie 32 kDa. 
Bierze udział w zespole lateksowo-owocowym, reagując 
krzyżowo z haweiną lateksu.

– Pers a 4 – profilina.

Niezwykle ciekawą pracę przedstawił Diaz-Perales i wsp. 
w 2003 roku. Badano stopień degradacji Pers a 1 przez 
sok żołądkowy człowieka. Wnioskowali oni, że alergen 
rozkładany w procesie trawienia ma mniejszy potencjał 
wywoływania reakcji z nadwrażliwości. Z przeprowadzo-
nych badań wynika, że choć białko Pers a 1 jest rozkładane 
w procesie trawienia, to produkty rozkładu silnie reagują 
z przeciwciałami IgE skierowanymi przeciwko Pers a 1. 
Dotyczy to zwłaszcza fragmentu N-końcowego, który od-
powiada domenie podobnej do haveiny. [32]. Hev b 11 
lateksu prezentuje 70% podobieństwo do chitynazy awo-
kado [33].

Liczne prace wykazują współwystępowanie alergii na la-
teks, kiwi, ananas, brzoskwinię, banan. Zdecydowana więk-
szość pacjentów prezentujących objawy po spożyciu awo-
kado ma stwierdzony zespół lateksowo owocowy [34].

Istnieje niewiele przypadków alergii na awokado nie-
zależnej od uczulenia na lateks. Niezwykle ciekawy opisali 
Abrams i wsp. w 2011 roku. Przedstawili oni przypadek 
pacjenta 15 letniego, który w ciągu 30 minut od spoży-
cia awokado doświadczył kaszlu, świszczącego oddechu, 
uczucia zapchanego nosa, wymiotów, biegunki oraz 
w konsekwencji utraty przytomności. W domu otrzymał 
leki antyhistaminowe bez efektu. W warunkach izby przy-
jęć choremu podano dożylne leki przeciwhistaminowe 
oraz steroidy, uzyskując stopniową poprawę. W trakcie 
diagnostyki u pacjenta otrzymano dodatnie testy skórne ze 
świeżym awokado oraz dodatni wynik ImmunoCap – 0.9 
KUA/L. Nie potwierdzono nadwrażliwości na lateks. Pa-
cjentowi wyjaśniono możliwe skutki reakcji anafilaktycznej 
i zalecono noszenie przy sobie Epi Pen z adrenaliną, Obec-
nie nie jest znana częstość występowania izolowanej alergii 
na awokado (nie związanej z uczuleniem na lateks), wydaje 
się jednak, że jest to zjawisko rzadkie [35].

Opisano także przypadek chorego, który doświadczył 
kontaktowego zapalenia skóry po zastosowaniu kremu do 
opalania z dodatkiem oleju z awokado [36].

Reakcja nadwrażliwości na awokado może przejawiać się 
w różnych formach klinicznych. I tak mogą być to reakcję 
skórne o charakterze pokrzywki oraz obrzęku naczyniorucho-
wego, wymiotów, zaostrzenia astmy oskrzelowej, zapalenia 
spojówek, aż do wstrząsu anafilaktycznego włącznie [37].

Opisywane są także reakcje poza alergiczne związane ze 
spożyciem awokado. Duże ilości tego owocu mogą wpły-
wać na zmniejszenie skuteczności antagonistów witaminy K 
(Warfin, acenokumarol), ze względu na wysoką zawartość 
tej witaminy w miąższu [38].
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Podsumowanie
Większość pacjentów wykazujących reakcje z nadwrażli-

wości typu alergicznego po spożyciu owoców egzotycznych 
jednocześnie ma objawy po kontakcie z wyrobami latekso-
wymi (zespół lateksowo-owocowy). Warto o nim pamiętać 
zwłaszcza w przypadku osób zawodowo narażonych na 
kontakt z tym materiałem. Nie ma jednak wątpliwości, że 
izolowana alergia na owoce egzotyczne jest zagadnieniem 
ciekawym i w obecnej dobie coraz szerszego stosowania 
egzotycznych owoców może stać się istotnym problemem 
w przyszłości.

U pacjentów często alergia ma charakter wieloważny 
i dotyczy jednocześnie kilku owoców.

Obecnie najpopularniejsze metody diagnostyki alergii na 
owoce egzotyczne to testy skórne z wyciągami alergenowy-
mi, ze świeżymi owocami, próby prowokacji oraz oznacza-
nie swoistych przeciwciał IgE. Przyszłością diagnostyki jest 
z pewnością oznaczanie komponent alergenowych, która 
to metoda ostatecznie pozwoli zróżnicować reakcję krzy-
żową ze współwystępowaniem alergii na kilka owoców 
i lateks [39].
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