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Dodatki spożywcze jako czynnik wywołujący objawy 
nadwrażliwości pokarmowej u osób dorosłych

Food additives as a trigger factor of food hypersensitivity symptoms in adults
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Streszczenie

Wprowadzenie. Dodatki spożywcze są powszechnie stosowane do 
produkcji pożywienia. Często przypisuje im się istotną rolę w wywoły-
waniu objawów nadwrażliwości ze strony różnych narządów z udziałem 
wszystkich znanych mechanizmów nadwrażliwości.

Cel pracy. Ocena częstości występowania nadwrażliwości na dodatki 
spożywcze, współistnienia nadwrażliwości na dodatki spożywcze z ce-
chami atopii oraz skuteczności diety z ograniczeniem spożycia dodatków 
spożywczych.

Materiał i metody. Do badania włączono 90 osób dorosłych (53K, 37M, 
wiek śr. 47±8,4 lat). Wszyscy badani zostali poddani badaniu ankietowe-
mu, następnie wykonano testy punktowe z alergenami pokarmowymi 
i wziewnymi. Kolejno u wszystkich chorych zalecono 7-dniową dietę 
uwalniająca od objawów. U chorych, u których doszło do złagodzenia 
lub ustąpienia objawów przeprowadzono doustną prowokację dodatka-
mi spożywczymi. W przypadku pozytywnego wyniku prowokacji zaleco-
no 3-miesięczną dietę z ograniczeniem spożycia dodatków spożywczych, 
po której dokonano ponownej oceny stanu klinicznego chorych.

Wyniki. Cechy atopii na podstawie punktowych testów skórnych 
z alergenami pokarmowymi stwierdzono u 8 osób (8,9%). Objawami 
najczęściej zgłaszanymi przez chorych były: pokrzywka (n=53; 58,9%) 
oraz obrzęk naczynioruchowy z pokrzywką (n=12; 13,3%). Pokarmami 
najczęściej powiązanymi wg chorych z występowaniem objawów nad-
wrażliwości były: wędliny paczkowane (n=23; 25,6%) i napoje sztucznie 
barwione (n=21; 23,3%). Pozytywny skutek 7-dniowej diety uwalniającej 
od objawów zaobserwowało u siebie 27 osób (30%). Dodatni wynik 
doustnej prowokacji dodatkami spożywczymi uzyskano u 9 osób (10%). 
U żadnego z badanych nie zaobserwowano trwałego, całkowitego ustą-
pienia dolegliwości w wyniku przewlekłego stosowania diety.

Wnioski. Nadwrażliwość pokarmowa potwierdzona próbą prowokacji 
jest znacznie rzadsza aniżeli wynika to z wywiadu. Atopia nie stanowi 
czynnika predysponującego do nadwrażliwości na dodatki spożywcze. 
Spożywanie dodatków spożywczych rzadko stanowi jedyną przyczyną 
przewlekłych dolegliwości.
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Summary

Introduction. Food additives used largely by food industry are often 
believed to elicit clinical disorders with the participation of all known 
mechanisms of hypersensitivity.

Aim. Assess prevalence of hypersensitivity to food additives, relationship 
between food additive hypersensitivity and atopy and the efficacy of the 
additive restriction diet in adults.

Material and methods. Ninety subjects (53 women, 37 men, mean age 
47±8.4 yrs) with self reported hypersensitivity to food additives. Each of 
them underwent skin prick tests with the most common inhalant and 
food allergens. After that they started a 7-day additive-free diet. Patients 
who mostly benefited from the diet underwent an oral provocation with 
food additives. Subjects with positive provocation test were ordered 
a 3-month diet with limited amounts of food additives. After that time 
the clinical state of the patients was reevaluated.

Results. According to the results of skin prick tests, 8 subjects (8.9%) 
were atopic. The most common patients’ complaints were: urticaria 
(n=53; 58.9%) and angioedema with urticaria (n=12; 13.3%). The most 
offensive foods were: packaged meats (n=23; 25.6%) and artificially 
colored beverages (n=21; 23.3%). Beneficial influence of the 7-day ad-
ditive-free diet was observed in 27 (30%) subjects. Positive results of oral 
challenge with food additives were found in 9 patients (10%). Persistent 
positive effect of the 3-month additive-limited diet was not observed.

Conclusions: The true incidence of hypersensitivity to food additives is 
lower than the incidence reported in the interview. Atopy is not a risk 
factor for food hypersensitivity. Consumption of food additives rarely is 
the sole cause of persistent ailments.
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WPROWADZENIE
Określenie nadwrażliwości pokarmowej obejmuje wszel-

kie niepożądane reakcje po spożyciu pokarmów niezależ-
nie od patomechanizmu tej reakcji. Mogą to być reakcje 

zachodzące z udziałem mechanizmów immunologicznych 
(z udziałem IgE lub bez jej udziału), reakcje nieimmunolo-
giczne (enzymatyczne lub farmakologiczne), reakcje tok-
syczne oraz o nieznanym lub nieustalonym mechanizmie [1]. 
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Na podstawie samych objawów klinicznych nie da się 
w sposób jednoznaczny określić mechanizmu reakcji, choć 
wiadomo, że w przypadku dodatków spożywczych, w prze-
ciwieństwie do alergenów pokarmowych, dominuje me-
chanizm niezależny od IgE. Reakcje zależne od IgE najczę-
ściej skutkują wystąpieniem ostrych zmian pokrzywkowych, 
obrzęku naczynioruchowego, czy w skrajnych przypadkach 
anafilaksji wywołanej pokarmem ze wstrząsem anafilak-
tycznym włącznie. Reakcje typu komórkowego (typ IV) 
zazwyczaj manifestują się nasileniem zmian wypryskowych 
w przebiegu atopowego zapalenia skóry, pojawieniem się 
nowych zmian wypryskowych, zmian zapalnych w obrębie 
jelita grubego, kontaktowego zapalenia skóry wywołanego 
kontaktem z pokarmami lub innymi rzadkimi zespołami 
klinicznymi (np. zespołem Heinera). Istnieją również reakcje 
o złożonym patomechanizmie, przebiegające z udziałem 
zarówno IgE, jak i mechanizmów komórkowych np. eozy-
nofilowe zapalenie przełyku lub jelit [2]. Dodatki spożywcze 
powszechnie stosowane do produkcji pożywienia mogą 
być odpowiedzialne za wywoływanie reakcji nadwrażliwo-
ści we wszystkich opisanych mechanizmach i odpowiadać 
za szerokie spektrum objawów ze strony różnych narzą-
dów. Reakcje nadwrażliwości mogą być również wywo-
łane toksycznym działaniem amin biogennych zawartych 
w niektórych pokarmach (m.in. czekolada, niektóre gatunki 
serów pleśniowych, śledzie, niektóre gatunki win), spoży-
ciem pokarmów uwalniających histaminę endogenną lub/i 
bogatych w histaminę (czekolada, truskawki, wieprzowina, 
cynamon, ananasy, papaja, produkty zawierające lecytynę). 
Niektóre środki zapachowe zawarte w pokarmach oraz 
podwyższona zawartość niklu w niektórych pokarmach 
może przyczyniać się do występowania nawracających 
zmian wypryskowych.

Zmieniająca się sytuacja geopolityczna na świecie, 
przyrost liczby ludności, zwłaszcza w krajach biednych 
i konieczność obniżenia kosztów produkcji żywności spo-
wodowały połączenie wysiłków przemysłu spożywczego 
i chemicznego na rzecz realizacji tego planu. Koszt uzyska-
nia środków chemicznych poprawiających smak, zapach, 
konsystencję oraz przedłużających trwałość produktów 
żywnościowych jest znacznie niższy aniżeli stosowanie su-
rowców naturalnych. Rzeczywista częstość występowania 
reakcji nadwrażliwości na dodatki spożywcze wciąż po-
zostaje nieznana, ponieważ z jednej strony jest zawyżana 
przez chorych, którzy przypisują różnym dolegliwościom 
somatycznym związek ze spożywaniem określonych pokar-
mów lub dodatków spożywczych, a z drugiej strony wiele 
objawów nadwrażliwości jest bagatelizowanych ze wzglę-
du na trudny do wykazania związek przyczynowo-skutko-
wy pomiędzy spożywaniem określonych pokarmów, a wy-
stępowaniem objawów nadwrażliwości [3]. Ze względu na 
ogromną różnorodność związków chemicznych stosowa-
nych jako dodatki spożywcze i niejednolity obraz kliniczny, 
diagnostyka nadwrażliwości na dodatki spożywcze stanowi 
żmudną procedurę diagnostyczną, wymagającą nie tylko 
doświadczenia i wnikliwości oceny ze strony lekarza, ale 
również cierpliwości ze strony chorego. Dodatkową trud-
ność diagnostyczną stanowi brak badań laboratoryjnych 
ułatwiających postawienie właściwego rozpoznania. Jedy-
ną metodą diagnostyczną pozostaje doustna prowokacja, 
której istotne ograniczenie stanowi stosunkowo niewielka 

liczba dodatków spożywczych możliwych do wykorzystania 
w tych testach.

Dane epidemiologiczne oceniające częstości występowa-
nia reakcji nadwrażliwości alergicznych i niealergicznych na 
pokarmy są bardzo skąpe. Częstość występowania reakcji 
nadwrażliwości na dodatki spożywcze w populacji ogólnej 
ocenia się na 0,01-0,023% [4].

Celem badań była ocena częstości występowania nad-
wrażliwości na dodatki spożywcze na podstawie prowo-
kacji doustnej wybranymi dodatkami spożywczymi oraz 
współistnienia tego rodzaju nadwrażliwości z cechami 
atopii u osób dorosłych.

MATERIAŁ I METODY
Do badania włączono 90 chorych, w tym: 53 kobiety, 37 

mężczyzn w wieku średnio 47,4±8,4 lat. Kryterium włą-
czenia do badania stanowił subiektywnie oceniany przez 
badanych związek pomiędzy obserwowanymi objawami 
a spożywaniem pokarmów obfitujących w dodatki spożyw-
cze. Pierwszy etap był badaniem ankietowym, w którym na 
podstawie 24 pytań oceniono częstość występowania su-
biektywnych objawów klinicznych po spożyciu pokarmów 
obfitujących w dodatki spożywcze, charakterystykę rodzaju 
dolegliwości, współwystępowanie innych schorzeń, w tym: 
z kręgu atopii (ryc. 1). U wszystkich chorych wykonano 
punktowe testy skórne (Allergopharma, Nexter, Niemcy) 
z alergenami pyłku brzozy, olchy i leszczyny, traw, zbóż, 
Cladosporium herbarum, Alternaria alternata, bylicy po-
spolitej, babki lancetowatej, Dermatophagoides pteronyssi-
nus, Dermatophagoides farinae, sierści psa, kota, chomika 
i świnki morskiej.

U każdego z chorych wykonano punktowe testy skórne 
z zestawem alergenów pokarmowych (mąka pszenna, 
mąka żytnia, mąka kukurydziana, białko jaja kurzego, żółt-
ko jaja kurzego, mleko krowie, wieprzowina, mięso kurze, 
orzech włoski, orzech laskowy, orzech ziemny, seler) (Aller-
gopharma, Nexter, Niemcy).

W drugim etapie badania zalecono chorym przeprowa-
dzenie 7-dniowej diety uwalniającej od objawów, ubogiej 
w alergeny pokarmowe i dodatki spożywcze w warunkach 
ambulatoryjnych. Chorzy otrzymali zakaz spożywania 
pokarmów konserwowych, napojów barwionych (w tym 
coca-coli), herbat smakowych i barwionych, słodyczy 
(w tym słodkiego pieczywa, barwionych jogurtów, lodów), 
serów pleśniowych, owoców, wędlin, przypraw i dodatków 
poprawiających smak potraw, majonezu. W ocenie skutecz-
ności zastosowanej diety posłużono się 10-punktową skalą 
VAS (Visual Analogue Scale), stanowiącą odzwierciedlenie 
subiektywnych doznań, przeznaczoną do oceny parame-
trów niemierzalnych.

Ocenę nadwrażliwości na dodatki spożywcze  przepro-
wadzono w warunkach hospitalizacji na podstawie po-
dwójnie ślepej próby z użyciem placebo z zastosowaniem 
kapsułek zawierających barwniki spożywcze (indygotyna 
w dawce 10 mg, czerwień koszenilowa – 10 mg, żółcień 
chinolinowa – 10 mg, błękit patentowy – 10 mg, żółcień 
pomarańczowa – 10 mg) oraz konserwanty (benzoesan 
sodu – 250 mg, glutaminian sodu – 500 mg, pirosiarczyn 
sodu – 100 mg, maltodekstryna – 200 mg). W I dobie 
podawano kapsułki zawierające barwniki spożywcze, 
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a w II dobie – konserwanty w odstępach 2 godzinnych 
(zawartość poszczególnych dodatków spożywczych 
w kapsułkach oparto na wytycznych Niemieckiego Towarzy-
stwa Alergologii i Immunologii Klinicznej) [5]. Placebo oraz 
verum podawano zarówno w I jak i w II dobie w stosunku 
1:4. Czas trwania doustnej prowokacji został ograniczony 
do 2 dni, ze względu na brak możliwości długotrwałej ho-

spitalizacji badanych, a sposób podawania poszczególnych 
kapsułek zaadaptowano do warunków badania. U każ-
dego, chorego przeprowadzono ponadto doustną próbę 
prowokacji kwasem acetylosalicylowym rozpoczynając od 
dawki 27 mg i zwiększając ją stopniowo aż do 1000 mg 
(zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania prób 
prowokacyjnych kwasem acetylosalicylowym) [6,7].

Ryc. 1. Badanie ankietowe
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Za dodatnią próbę prowokacji uznano obiektywne poja-
wienie się jakichkolwiek zmian obiektywnych, których nie 
obserwowano rozpoczynając prowokację (wysiew bąbli 
pokrzywkowych, wystąpienie obrzęku naczynioruchowego, 
biegunki, wymiotów) w ciągu 1. doby od momentu pro-
wokacji. W interpretacji wyników prowokacji doustnej nie 
brano pod uwagę subiektywnych odczuć chorego (uczucie 
napięcia nerwowego, pieczenie w jamie ustnej, zgaga, 
świąd skóry).

Dodatki spożywcze zostały zakupione w przedsiębior-
stwie „Brenntag” (Oddział w Kędzierzynie-Koźlu), dystrybu-
tora m.in. dodatków spożywczych na skalę przemysłową. 
Projekt badania i przebiegu prób prowokacyjnych został 
zaakceptowany przez Komisję Bioetyczną Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Katowicach. Każdy badany zo-
stał szczegółowo na piśmie poinformowany o przebiegu 
prowokacji i wyraził pisemną zgodę na udział w badaniu. 
Chorym, u których uzyskano dodatni wynik prowokacji 
doustnej dodatkami spożywczymi, zalecono ograniczenie 
spożycia określonych dodatków spożywczych przez okres 
3 miesięcy. Po tym czasie dokonano ponownej oceny wpły-
wu zastosowanej diety na stan kliniczny badanych na pod-
stawie badania podmiotowego.

Analiza statystyczna
Wyniki podano w formie wartości bezwzględnych i pro-

centowych. Częstość występowania poszczególnych zmien-
nych porównano za pomocą testu chi-kwadrat. Za poziom 
istotności statystycznej przyjęto wartość p<0,05.

WYNIKI
Punktowe testy skórne

Na podstawie punktowych testów skórnych z zestawem 
alergenów wziewnych stwierdzono cechy atopii u 8 osób 
(8,9%). U 4 (4,4%) chorych występowały dodatnie wyniki 
punktowych testów skórnych z alergenami pokarmowymi 

(n=2; 2,2%) z mąką pszenną, n=1; 1,1% z orzechem lasko-
wym, n=1; 1,1% z selerem). U jednego chorego, u którego 
wystąpił w przeszłości wstrząs anafilaktyczny, odstąpiono 
od wykonania punktowych testów skórnych z alergenami 
owoców morza, ze względu na pewne rozpoznanie. Alergia 
pokarmowa na ten rodzaj pokarmu została potwierdzona 
wynikami stężenia swoistych IgE przeciwko tym alergenom 
pokarmowym w surowicy.

Czynniki wywołujące i objawy kliniczne
Objawami najczęściej zgłaszanymi przez chorych 

i kojarzonymi ze spożywaniem pokarmów obfitujących 
w dodatki spożywcze były: pokrzywka (n=53, 58,9%), obrzęk 
naczynioruchowy i pokrzywka (n=12; 13,3%), świąd skóry 
(n=12; 13,3%), nasilenie zmian wypryskowych w przebiegu 
atopowego zapalenia skóry (n=5; 5,6%), izolowany obrzęk 
naczynioruchowy (n=4; 4,4%). Objawy ze strony przewodu 
pokarmowego zgłaszały 4 osoby (4,4%). U żadnej z bada-
nych osób nie wystąpiły w związku ze spożywaniem pokar-
mów bogatych w dodatki spożywcze objawy anafilaksji.

Jako czynnik wywołujący objawy nadwrażliwości po-
karmowej najczęściej wskazywano: wędliny wędzone/
paczkowane (n=23; 25,6%), napoje sztucznie barwione 
(n=21; 23,3%), żywność konserwową (n=18; 20%), owo-
ce cytrusowe (n=12; 13,3%), żywność typu „fast food” 
(n=9; 10%), soki owocowe w kartonach (n=7; 7,8%), 
chipsy (n=7; 7,8%), kawę rozpuszczalną (n=6; 6,7%), zupy 
w proszku (n=6; 6,7%), żelki sztucznie barwione (n=3; 3,3%), 
czekoladę (n=2; 2,2%). Ponad 1/3 chorych (n=37; 41%) nie 
potrafiła określić pokarmu nasilającego objawy choroby.

U – pokrzywka
OQ +U – obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka
AZS – atopowe zaplenie skóry
OQ – obrzęk naczynioruchowy
p.pok – objawy ze storny przewodu pokarmowego

Ryc. 2. Częstość zgłaszanych dolegliwości obserwowanych po spo-
życiu pokarmów bogatych w dodatki spożywcze. Na osi pionowej 
oznaczono bezwzględną liczbę przypadków (n)

*p<0,05
HA – nadciśnienie tętnicze
DH – nadwrazliwość na leki
Hash – choroba Hashimoto
AO – astma oskrzelowa
ANN – alergiczny nieżyt nosa
AZS – atopowe zapalenie skóry
CD – wyprysk kontaktowy

Ryc. 3. Choroby współistniejące z uwzględnieniem średnich częstości 
ich występowania w ogólnej populacji. Pionowe linie na słupkach 
przedstawiających średnią częstość (w %) występowania poszczegól-
nych schorzeń w populacji oznaczają wartości maksymalne i mini-
malne. Średnie wartości częstości występowania chorób w populacji 
zestawiono z odsetkiem schorzeń współistniejących w badanej przez 
nas grupie.
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Schorzenia współistniejące
U 3 chorych (3,3%) współwystępowała choroba Hashi-

moto, u 3 osób (3,3%) astma oskrzelowa, u 2 osób (2,2%) 
alergiczny nieżyt nosa, u 2 (2,2%) atopowe zapalenie skóry, 
u 1 (1,1%) wyprysk kontaktowy wywołany kontaktem z me-
talami. U jednej osoby (n=1; 1,1%) w przeszłości wystąpił 
wstrząs anafilaktyczny wywołany alergią pokarmową na 
owoce morza (ryc. 2).

Dziesięć (11,1%) osób było leczonych z powodu nad-
ciśnienia tętniczego, ale żaden z badanych nie stosował 
leków z grupy ACEI (nawet jeśli były zalecane w przeszłości, 
zostały zamienione na inny lek biorąc pod uwagę szerokie 
spektrum możliwych działań niepożądanych, mogących 
interferować z objawami nadwrażliwości na dodatki spo-
żywcze).

U 4 osób (4,4%) stwierdzono nadwrażliwość na leki, 
w tym: u 1 osoby (1,1%) alergię na penicyliny, a u 3 osób 
(3,3%) po uzyskaniu wywiadu wskazującego na podejrze-
nie nadwrażliwości na niesterydowe leki przeciwzapalne, 
potwierdzono ją na podstawie doustnej próby prowokacyj-
nej z kwasem acetylosalicylowym. U pozostałych chorych 
próba doustnej próby prowokacyjnej kwasem acetylosalicy-
lowym do łącznej dawki 1000 mg była ujemna.

Częstość występowania poszczególnych schorzeń 
współistniejących w badanej grupie porównano do śred-
niej częstości występowania ich w ogólnej populacji [8,9]. 
W przypadku schorzeń alergicznych oparto się na danych 
pochodzących z badania ECAP [10]. Częstość występowa-
nia pozostałych schorzeń została zaczerpnięta z wyników 
przeprowadzonych badań epidemiologicznych w populacji 
ogólnej (ryc. 3).

Dieta uwalniająca od objawów z ograniczeniem 
spożycia alergenów pokarmowych i dodatków 
spożywczych

Znaczne ograniczenie spożycia dodatków spożywczych 
w diecie przez 7 dni spowodowało złagodzenie/ustąpienie 
zgłaszanych uprzednio objawów u 27 osób (30%) (18 ko-
biet i 9 mężczyzn). Ocena stopnia złagodzenia dolegliwości 
została określona przy użyciu skali VAS (porównanie war-
tości przed wprowadzeniem diety i po jej zastosowaniu). 
Do tego etapu badania zakwalifikowani zostali jedynie 
chorzy, u których po 7-dniowej diecie uwalniającej na-

stąpiło złagodzenie/ustąpienie objawów nadwrażliwości 
o minimum 3 punkty w skali VAS. Zastosowanie skali VAS 
ograniczono jedynie do kwalifikacji chorych do kolejnego 
etapu badania.

Doustna prowokacja dodatkami spożywczymi
Dodatni wynik prowokacji doustnej dodatkami spożyw-

czymi uzyskano łącznie u 9 (10%) osób. Za wynik dodatni 
uznano pojawienie się obiektywnych objawów pod po-
stacią pokrzywki (n=4; 4,4%), obrzęku warg lub/i powiek 
(n=3; 3,3%), zmian rumieniowych na skórze (n=1; 1,1%), 
nasilenia zmian wypryskowych w przebiegu atopowego 
zapalenia skóry (n=1, 1,1%). U 4 osób wystąpiły objawy 
subiektywne pod postacią świądu skóry (n=2; 2,2%), nie-
pokoju (n=1; 1,1%), zgagi (n=1; 1,1%). bez towarzyszą-
cych zmian skórnych, w związku z czym taki wynik próby 
uznano za ujemny.

Dieta z ograniczeniem dodatków spożywczych
U żadnego z chorych nie uzyskano w wyniku zastosowa-

nej diety trwałego i całkowitego ustąpienia dolegliwości. 
Wszyscy wymagali w kolejnych miesiącach stosowania 
przewlekłej lub doraźnej farmakoterapii (ryc. 4).

DYSKUSJA
Etiopatogeneza reakcji nadwrażliwości na dodatki spo-

żywcze wywołanych dodatkami spożywczymi wskazuje 
na możliwość udziału zarówno reakcji alergicznych jak 
i niealergicznych [11].

Pierwsze prace w Polsce dotyczące roli dodatków spo-
żywczych przeprowadził Kurek i wsp. [12] dowodząc przy-
datności prób prowokacyjnych dodatkami spożywczymi 
w programie diagnostycznym przewlekłej pokrzywki.

Objawy nadwrażliwości na dodatki spożywcze mogą 
manifestować się szeroką gamą objawów: począwszy od 
zmian skórnych, poprzez dolegliwości ze strony przewodu 
pokarmowego o różnej lokalizacji, nasileniu i symptoma-
tologii. Dodatki spożywcze mogą nawet, w pojedynczych 
przypadkach, wywoływać objawy anafilaksji. Ta różnorod-
ność objawów sprawia, że często nie docenia się możli-
wego tła zgłaszanych dolegliwości. Zaniechanie dokładnej 
diagnostyki skutkuje często stawianym rozpoznaniem: 
idiopatycznej anafilaksji, idiopatycznej pokrzywki przewle-
kłej lub nieefektywnym leczeniem zaostrzenia atopowego 
zapalenia skóry [13,14].

W interpretacji uzyskanych wyników należy również 
wziąć pod uwagę choroby towarzyszące, a także leki sto-
sowane w ich leczeniu. Szczególnie wysokie ryzyko wywo-
ływania obrzęku naczynioruchowego lub/i pokrzywki jest 
wiązane ze stosowaniem leków z grupy ACEI (inhibitory 
konwertazy angiotensynogenu), jednakże ta grupa leków 
została wykluczona przed włączeniem chorych do udziału 
w badaniu. W badanej grupie częstość współwystępowania 
nadciśnienia tętniczego była istotnie statystycznie niższa 
aniżeli w całkowitej populacji, co być może było spowo-
dowane stosunkowo niską średnią wieku włączonych do 
badania. Częstość występowania alergicznego nieżytu 
nosa, astmy oskrzelowej, atopowego zapalenia skóry, wy-
prysku kontaktowego, nadwrażliwości na leki i choroby 

Ryc. 4. Liczebność (w wartościach bezwzględnych) badanych grup 
w trakcie diagnostyki nadwrażliwości  na pokarmy z uwzględnieniem 
poszczególnych etapów diagnostyki



40 41Alergia Astma Immunologia 2014, 19 (1): 35-41

Hashimoto, w badanej przez nas grupie nie różniła się 
w sposób istotny statystycznie od częstości występowania 
w populacji polskiej, co przeczy związkowi tych chorób 
z predyspozycją do występowania dolegliwości po spożyciu 
dodatków spożywczych (ryc. 3).

Odsetek pozytywnych wyników punktowych testów 
skórnych z alergenami wziewnymi mieszczący się w śred-
nim przedziale wartości dla populacji polskiej [10] świadczy 
przeciwko udziałowi atopii jako czynnika predysponujące-
go do rozwoju nadwrażliwości na dodatki spożywcze.

Objawami najczęściej zgłaszanymi przez chorych obję-
tych badaniem były dolegliwości ze strony skóry. Najczę-
ściej występowała pokrzywka z lub bez współistniejącego 
obrzęku naczynioruchowego, izolowany obrzęk naczynio-
ruchowy, nasilenie zmian wypryskowych w przebiegu ato-
powego zapalenia skóry i zmiany rumieniowe. Istnieje sze-
reg rozbieżnych obserwacji dotyczących udziału dodatków 
spożywczych w wywoływaniu pokrzywki lub/i obrzęku 
naczynioruchowego [13,15,16]. Ze względu na brak jedno-
znacznych wyników tych obserwacji zaleca się rozważenie 
udziału czynników pokarmowych oraz nadwrażliwości na 
kwas acetylosalicylowy w przypadkach przewlekłej po-
krzywki o niejasnej etiologii [17,18]. W naszej pracy nie 
braliśmy pod uwagę objawów o charakterze subiektywnym 
(świąd, zgaga, metaliczny smak w ustach, odbijania) ze 
względu na brak możliwości obiektywizacji spostrzeżeń 
chorych, chociaż niewątpliwie mogą one pozostawać 
w związku przyczynowo-skutkowym ze spożywaniem po-
karmów bogatych w dodatki spożywcze. Istnieje szereg do-
niesień opisujących występowanie subiektywnych objawów 
klinicznych, zwłaszcza u dzieci, związanych z zaburzeniami 
zachowania [19,20], zespołem ADHD [21], upośledzeniem 
koncentracji [22], migrenowymi bólami głowy związanych 
ze spożywaniem dodatków spożywczych [23].

U żadnego chorego z badanej przez nas grupy nie wystą-
piły objawy anafilaksji po spożyciu dodatków spożywczych 
ani w przeszłości, ani podczas prowadzenia prób prowoka-
cyjnych. Sporadyczne przypadki anafilaksji są jednak zawar-
te w opisach kazuistycznych i dotyczą głównie barwników 
(tartrazyna, czerwień koszenilowa) [24,25], ale również 
nitratów [26].

Niewiele dotychczas opublikowanych badań dotyczących 
epidemiologii nadwrażliwości pokarmowej uwzględnia rolę 
dodatków spożywczych. Przeprowadzono jedynie pojedyn-
cze badania z wykorzystaniem prób prowokacyjnych kon-
trolowanych placebo. Szczególną uwagę w rozważaniach 
nad rolą dodatków spożywczych w wywoływaniu obja-
wów nadwrażliwości należy poświęcić grupie badanych, 
u których uzyskano dodatni wynik prowokacji, ponieważ 
w interpretacji dodatniego wyniku należy rozważyć moż-
liwość wystąpienia objawów spontanicznego nasilenia 
objawów choroby. Należy również pamiętać o możliwości 
„przeoczenia” przypadków rzeczywistej nadwrażliwości na 
dodatki spożywcze u chorych, u których prowokacja dietą 
obfitującą w dodatki spożywcze lub prowokacja dodatka-
mi spożywczymi nie spowodowały wystąpienia objawów 
nadwrażliwości. Może to być spowodowane dużą ilością 

dodatków spożywczych stosowanych powszechnie w prze-
myśle, o zróżnicowanej budowie chemicznej, które nie były 
objęte ani dietą, ani próbą prowokacji doustnej. Jest to tym 
bardziej ważne, że ilość aktualnie dostępnych dodatków 
spożywczych przekracza 20 000 [27].

Obraz kliniczny nadwrażliwości pokarmowej tworzy 
swoistą mozaikę dolegliwości o różnym stopniu nasilenia, 
różnej dynamice zmian oraz różnej swoistości narządowej. 
Tak zróżnicowany obraz nie tylko przyczynia się do opóź-
nienia właściwego rozpoznania, ale również w znacznym 
stopniu utrudnia jednoznaczną interpretację badań dia-
gnostycznych. Część zgłaszanych przez chorych dolegliwo-
ści ma charakter subiektywny i niemożliwa jest obiektywna 
ocena natężenia objawów. Brak jednoznacznie przydatnych 
wskaźników laboratoryjnych do oceny reakcji nadwrażliwo-
ści pogłębia skalę trudności.

Objawy kliniczne, którym przypisuje się związek ze spo-
żywaniem dodatków spożywczych, to przede wszystkim 
zmiany skórne o charakterze wyprysku lub pokrzywki prze-
wlekłej, ostrej bądź nawracającej, zaostrzanej okresowo 
spożywaniem pokarmów zawierających określone dodatki 
spożywcze, niecharakterystyczne dolegliwości ze strony 
przewodu pokarmowego (kurczowe bóle brzucha, biegun-
ki, objawy zespołu jelita drażliwego), zespół przewlekłego 
zmęczenia, bóle głowy, neuropatie, zaburzenia psychiczne, 
zespoły hyperkinetyczne, surowicze zapalenie ucha środ-
kowego, zapalenia naczyń i stawów [23]. Ze zrozumiałych 
względów znaczenie wielu z tych objawów jest kwestio-
nowane, a możliwości diagnostyczne w tym zakresie są 
mocno ograniczone.

Wykazana przez nas częstość występowania nadwrażli-
wości na dodatki spożywcze w oparciu o wynik prowokacji 
doustnej jest stosunkowo niewielka. Nadwrażliwość tę 
stwierdzono jedynie u 10% chorych wiążących swoje ob-
jawy ze spożywaniem pokarmów obfitujących w dodatki 
spożywcze. Porównanie uzyskanych wyników z obserwa-
cjami innych autorów jest trudne ze względu na zróżni-
cowanie grup chorych objętych badaniem cierpiących na 
różne rodzaje alergii i zastosowanie różnych metod dia-
gnostycznych. W grupie chorych na pokrzywkę lub/i obrzęk 
naczynioruchowy częstość występowania nadwrażliwości 
na dodatki spożywcze ocenia się na 1-50% [13]. Wśród 
chorych z objawami niealergicznego nieżytu nosa pozytyw-
ne wyniki prób prowokacyjnych dodatkami spożywczymi 
uzyskano jedynie u 4% badanych [28].

Pozostaje otwartym zatem pytanie, czy przeprowadzanie 
prób prowokacyjnych z dodatkami spożywczymi jest zasad-
ne. Nasze obserwacje wskazują, że jednak przy uwzględnie-
niu wszelkich ograniczeń diagnostycznych i ostrożnej inter-
pretacji uzyskanych wyników w świetle wyników fałszywie 
dodatnich i ujemnych, jest to metoda umożliwiająca iden-
tyfikację grupy chorych mogących odnieść istotną korzyść 
z ograniczenia spożycia dodatków spożywczych, niemniej 
jednak niedoskonałą, jeśli chodzi o ocenę epidemiologiczną 
zjawiska nadwrażliwości na dodatki spożywcze.
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WNIOSKI
1. Nadwrażliwość pokarmowa potwierdzona próbą prowo-

kacji jest znacznie rzadsza aniżeli wynika to z wywiadu.

2. Atopia nie stanowi czynnika predysponującego do nad-
wrażliwości na dodatki spożywcze.

3. Objawy nadwrażliwości na dodatki spożywcze rzadko są 
przyczyną anafilaksji.

4. Spożywanie dodatków spożywczych rzadko stanowi je-
dyną przyczynę przewlekłych dolegliwości o charakterze 
pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego, świądu skóry 
lub zmian wypryskowych, a jedynie zaostrza ich prze-
bieg.

Piśmiennictwo
  1. Johansson SG, Hourihane JO, Bruijnzeel-Koomen C i wsp. EAACI 

nomenclature task force. A revised nomenclature for allergy. An 
EAACI position statement from the EAACI nomenclature task 
force. Allergy 2001; 56: 813-24.

  2. Nwaru BI, Panesar SS, Hickstein L i wsp. The epidemiology of 
food allergy in Europe: protocol for a systematic review. Clin 
Transl Allergy 2013; 3: 13.

  3. Wilson BG, Bahna SL. Adverse reactions to food additives. Ann 
Allergy Asthma Immunol 2005; 95: 499-507.

  4. Randhawa S, Bahna SL. Hypersensitivity reactions to food addi-
tives. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009; 9: 278-83.

  5. Reese I, Zuberbier T, Bunselmeyer B i wsp. Diagnostiches Vor-
gehen bei verdacht auf eine pseudoallergische reaction durch 
Nahrungsmittelinhaltstoffe. Allergol J 2008; 17: 540-9.

  6. Niżankowska-Mogilnicka E, Bochenek G, Mastalerz L i wsp. 
EAACI/GA2LEN guideline: aspirin provocation tests for diagno-
sis of aspirin hypersensitivity. Allergy 2007; 62: 1111-18.

  7. Messaad D, Sahla H, Benahmed S i wsp. Drug provocation tests 
in patients with a history suggesting an immediate drug hyper-
sensitivity reaction. Ann Intern Med 2004; 140: 1001-6.

  8. Polakowska M, Piotrowski W, Włodarczyk P i wsp. program 
epidemiologiczny oceniający częstość nadciśnienia tętniczego 
w Polsce w populacji osób dorosłych – badanie PENT. Nadciśnie-
nie tętnicze 2002: 6.

  9. Szczeklik A. (red.) Przyczyny, rozpoznanie i leczenie. (w) Cho-
roby wewnętrzne. Tom I. Wyd. Med. Praktyczna, Kraków 2005: 
1070.

10. Samoliński B, Sybilski AJ, Raciborski F i wsp. Prevalence of rhi-
nitis in Polish population according to ECAP (Epidemiology of 
Allergic Disorders in Poland) study. Otoloaryngol Pol 2009; 63: 
324-30.

11. Hannuksela M, Haathela T. Food additive hypersensitivity - near 
myth. Duodecim 2009; 125: 527-32.

12. Kurek M, Grubska-Suchanek E, Wilkowska A. Próby prowokacji 
syntetycznymi dodatkami spożywczymi i aspiryną w programie 
diagnostycznym przewlekłej pokrzywki. Alergia Astma Immu-
nologia 1998; 239-42.

13. Moneret-Vautrin DA. Allergic and pseudo-allergic reactions to 
foods in chronic urticaria. Ann Dermatol Venereol 2003; 1: 35-
42.

14. Simon RA. Additive-induced urticaria: experience with monoso-
dium glutamate (MSG). J Nutr 2000; 130: 1063-6.

15. Cardinale F, Mangini F, Berardi M i wsp. Intolerance to food 
additives: an update. Minerva Pediatr 2008; 60: 1401-9.

16. Wedi B, Kapp A. Current position of the role of allergic and 
non-allergic food hypersensitivity in urticaria. Hautarzt 2006; 
57: 101-7.

17. Fulsang G, Madsen C, Saval P i wsp. Prevalence of intolerance to 
food additives among Danish schoolchildren. J Paediatr Allergy 
Immunol 1993; 4: 123-9.

18. Nettis E, Colanardi MC, Ferrannini A i wsp. Sodium benzoate-
induced repeated episodes of acute urticaria/angioedema: ran-
domized controlled trial. Br J Dermatol 2004; 151: 898-902.

19. Arnold LE, Lofthouse N, Hurt E. Artificial food colors and at-
tention-deficit/hyperactivity symptoms: conclusions to dye for. 
Neurotherapeutics 2012; 9: 599-609.

20. Stevens LJ, Kuczek T, Burgess JR i wsp. Mechanisms of beha-
vioral, atopic and other reactions to artificial food colors in 
children. Nutr Rev 2013; 71: 268-81.

21. Kleinman RE, Brown RT, Cutter GR i wsp. A research model for 
investigating the effects of artificial food colorings in children 
with ADHD. Pediatrics 2011; 1575-84.

22. Fulsang G, Madsen C, Halken S i wsp. Adverse reactions to food 
additives in children with atopic symptoms. Allergy 1994; 49: 
31-7.

23. Ortolani C, Bruijnzeel-Koomen CA, Bindslev-Jensen C wsp. Con-
troversial aspects of adverse reactions to food. Allergy 1999; 
54: 27-45.

24. Schneiweiss F. Tartrazine anaphylaxis: a case report. Ann Allergy 
1981; 46: 81-2.

25. Wüthrich B, Kägi MK, Shicker W. Anaphylactic reactions to inge-
sted carmine (E12). Allergy 1997; 52: 1133-7.

26. Hawkins CA, Katelaris CH. Nitrate anaphylaxis. Ann Allergy 
Asthma Immunol 2000; 85: 74-6.

27. Simon RA, Stevenson DD. Adverse reactions to food and drug 
additives. (w) Allergy: Principles and Practice. Middleton E 
(red.). 4 wyd., St Louis: C.V. Mosby, 1993; 1687-1704.

28. Asero R. Food additives intolerance: does it present as perrenial 
rhinitis? Curr Opin Allergy Clin Immunol 2004; 4: 25-9.


