
85Bodzenta-Łukaszyk A i wsp. Anafilaksja w alergii pokarmowej

Anafilaksja w alergii pokarmowej
Food-induced anaphylaxis

AnnA BodzentA-ŁukAszyk 1, MAteusz ŁukAszyk 2

  1 Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  2 Studia Doktoranckie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Streszczenie

Anafilaksja jest ciężką, zagrażającą życiu systemową lub uogólnioną na-
tychmiastową reakcją nadwrażliwości. Częstość przypadków anafilaksji 
istotnie wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat. Pokarmy są najczęstszą przyczy-
ną anafilaksji. W pracy omówiono epidemiologię anafilaksji w alergii po-
karmowej, patomechanizm, zwracając szczególną uwagę na rolę czynni-
ka aktywującego płytki (platelet-activating factor, PAF), diagnostykę oraz 
leczenie według wytycznych międzynarodowych.

Słowa kluczowe: anafilaksja w alergii pokarmowej, epidemiologia, pa-
tomechanizm, diagnostyka, leczenie

Summary

Anaphylaxis is a severe, life-threatening systemic or generalized immedi-
ate hypersensitivity reaction. The incidence of anaphylaxis has increased 
significantly over the past 20 years. Foods are the most common cause 
of anaphylaxis. The paper discusses the epidemiology of food-induced 
anaphylaxis and pathomechanism with particular reference to the role of 
PAF (platelet-activating factor), its diagnosis and treatment according to 
international guidelines.
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Wprowadzenie
W Europie ponad 17 milionów osób choruje na różne 

postaci alergii. Alergia na pokarmy należy do najczęstszych 
chorób alergicznych. Dzieci chorują częściej niż dorośli. Licz-
ba hospitalizacji w Europie, spowodowanych ciężkimi reak-
cjami alergicznymi u dzieci wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat 
prawie 7-krotnie [1, 2]. Anafilaksja jest ciężką, zagrażającą 
życiu systemową lub uogólnioną natychmiastową reakcją 
nadwrażliwości. Częstość przypadków anafilaksji istotnie 
wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat i wynosi od 1.5 do 8.0/100 
000 osób/rok [1, 3-5]. Pokarmy są najczęstszą przyczyną 
anafilaksji u dzieci [1, 5].

Epidemiologia anafilaksji w alergii pokarmowej
W roku 2014 opublikowano pierwsze badanie pilotażo-

we w Europie dotyczące anafilaksji [6]. Badanie przepro-
wadzone zostało w 10 krajach Europy - Austria, Bułgaria, 
Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Polska, Hiszpania 
oraz Szwajcaria (59 ośrodków, w tym 3 ośrodki z Polski). 
Analizie poddano dokumentacją medyczną pacjentów z lat 
2011-2014 (łącznie 34 miesiące), którzy leczeni byli w swo-
ich lokalnych ośrodkach lub w Szpitalnych Oddziałach Ra-
tunkowych z rozpoznaniem ciężkiej reakcji anafilaktycznej. 
59 ośrodków raportowało łącznie 3333 przypadków anafi-
laksji, w tym 26,7% poniżej 18 roku życia. Reakcje alergicz-
ne wywołane były głównie przez pokarmy u dzieci (64,9% 

vs 20,2% dorośli), użądlenia owadów błonkoskrzydłych 
(20,2% dzieci vs 48,2% dorośli) i rzadziej przez leki (4,8% 
vs 22,4%). Najczęstszymi alergenami wywołującymi obja-
wy anafilaksji u dzieci były mleko krowie i jajko kurze zaś 
u dorosłych, zależnie od nawyków żywieniowych – sezam, 
orzechy ziemne i laskowe, ryby oraz owoce morza. Interesu-
jące dane epidemiologiczne, oparte o publikacje ostatnich 
20 lat, przedstawili autorzy z Hiszpanii [7]. W podsumowa-
niu tej pracy stwierdzili, że najwięcej przypadków anafilak-
sji występuje u dzieci po spożyciu mleka krowiego i jajka 
kurzego w 1-szym i 2-gim roku życia (3-krotny wzrost). Pa-
cjenci z wywiadem atopowym są bardziej narażeni na wy-
stąpienie anafilaksji. Zgony wywołane anafilaksją były spo-
radyczne i występowały u pacjentów w wieku podeszłym. 
Uważa się, że alergia pokarmowa jest częstą przyczyną ana-
filaksji, ale dokładnych danych epidemiologicznych nadal 
nie ma. Umasunthar i wsp. przeprowadzili meta-analizę 34 
badań przeprowadzonych w latach 1946-2012 i wykaza-
li, że u osób z alergią pokarmową częstość występowania 
anafilaksji wynosiła 0,14/100 osób/rok. Dokładna analiza 
wykazała, że w wieku 0-19 lat częstość anafilaksji była wyż-
sza – 0,20/100 osób. Natomiast w wieku od 0-4 lat, czę-
stość anafilaksji istotnie wzrastała i wynosiła 7/100 osób/
rok. Wzrastała również liczba hospitalizacji wywołanych 
anafilaksją i wynosiła 0,50/1000 osób/rok [8]. Interesujące 
obserwacje opublikowali Baran i wsp., które dotyczyły re-
akcji anafilaktycznych jako przyczyny hospitalizacji. Badania  
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zostały przeprowadzone na podstawie retrospektywnej 
analizy historii chorób pacjentów hospitalizowanych w Ka-
tedrze i Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób 
Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy 
w latach 2005-2010. Przeprowadzone badania pozwoliły 
uzyskać informacje o przyczynach i przebiegu reakcji ana-
filaktycznych. Zjawisko anafilaksji występowało częściej 
u mężczyzn niż u kobiet, a przedział wiekowy, w którym 
stwierdzono najwięcej przypadków anafilaksji wynosił 26-
50 lat. Alergia pokarmowa była przyczyną anafilaksji u 9% 
mężczyzn i 11% kobiet [9]. Większość badań epidemio-
logicznych dotyczących występowania anafilaksji u osób 
z alergią pokarmową oparta jest o analizę dokumentacji 
medycznej uzyskanej z leczenia szpitalnego lub ze Szpital-
nych Oddziałów Ratunkowych. Analiza tej dokumentacji  
w latach 1999-2010 w USA wykazała, że 6,7% pacjentów  
z alergią pokarmową hospitalizowano z powodu anafilaksji. 
Istotnie częściej (58,8% przypadków) przyczyną anafilaksji 
były leki i użądlenia owadów błonkoskrzydłych (15,2%) [10, 
11].

Patomechanizm anafilaksji
W patomechanizmie anafilaksji zasadnicze znaczenie od-

grywają mediatory uwalniane z komórek tucznych i bazo-
filów. Należą do nich histamina, tryptaza, chymaza, hepa-
ryna, prostaglandyna D2, leukotrieny i czynnik aktywujący 
płytki (platelet-activating factor, PAF). PAF jest prozapalnym 
mediatorem generowanym w odpowiedzi na czynniki ak-
tywujące fosfolipazy C (jony wapnia, czynniki wzrostu, hor-
mony) w komórkach układu immunologicznego (komórki 
tuczne, bazofile, makrofagi, monocyty, neutrofile, eozynofile 
i płytki krwi). Posiada różne właściwości biologiczne takie, jak 
aktywacja płytek krwi, skurcz mięśni gładkich oskrzeli, hipo-
tensja i zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionośnych. 
Uważany jest również za potencjalny marker ryzyka anafilak-
sji i ciężkości przebiegu alergii. Aktywność PAF kontroluje en-
zym acetylhydrolaza PAF (PAF-AH), powodując unieczynnie-
nie tego mediatora [12, 13]. W badaniach opublikowanych  
w roku 2008, stwierdzono u pacjentów z anafilaksją wywoła-
ną alergią na orzeszki ziemne istotnie niższą aktywność PAF-
-AH w porównaniu z grupą kontrolną [14]. Również wstępne 
wyniki badań przeprowadzonych w grupie pacjentów  
z ostrym obrzękiem naczynioruchowym, hospitalizowanych  
w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytec-
kiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wykazały obniżenie 
aktywności PAF-AH, przy niezmienionym stężeniu tryptazy 
(wyniki w przygotowaniu do publikacji). Vadas i wsp. stwier-
dzili u pacjentów z anafilaksją istotnie podwyższony poziom 
PAF. Natomiast poziomy histaminy i tryptazy nie zmieniały się 
[12]. Tryptaza jest czułym wskaźnikiem  aktywacji komórek 
tucznych i bazofilów, a podwyższony poziom tryptazy uwa-
ża się za dobry marker anafilaksji [15]. Wykazano, że dzieci  
z alergią na orzeszki ziemne miały wyższe stężenie tryptazy  
w porównaniu z dziećmi z alergią na mleko i jajko. Autorzy 
uważają, że wysokie stężenia tryptazy w surowicy mogą być 
przydatnym wskaźnikiem ciężkości przebiegu anafilaksji u 
 dzieci z alergią pokarmową [13]. Badania na zwierzętach do-
tyczące patomechanizmów anafilaksji zwracają również uwa-
gę na istotną rolę tlenku azotu oraz receptora S1P2 (sphin-
gosine-1-phosphate receptor 2) w rozwoju anafilaksji [16]. 

Badania ostatnich lat dotyczą również udziału w patogenezie 
anafilaksji czynników sprzyjających, tzw. kofaktorów anafilak-
sji [10]. Należą do nich wyjściowo podwyższone w surowi-
cy  stężenie IgE, wysiłek fizyczny, alkohol ,niesteroidowe leki 
przeciwzapalne oraz choroby infekcyjne [17-19]. Interesujące 
wyniki zostały opublikowane w roku 2013 przez grupę ba-
daczy z Włoch, którzy zwrócili uwagę na istotną rolę białka 
transportującego lipidy (lipid transfer protein, LTP) w patoge-
nezie anafilaksji wywołanej przez pokarmy [20].

Diagnostyka anafilaksji
Postępowanie diagnostyczne w anafilaksji opiera się na 

ocenie typowych objawów klinicznych [2-4, 10, 21]. Eksper-
ci z National Institute of Allergy and Infectious Diseases and 
the Food Allergy and Anaphylaxis Network wskazują na 
następujące objawy anafilaksji, jako typowe: świąd, zaczer-
wienie skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz 
oskrzeli, obrzęk krtani, obniżenie ciśnienia tętniczego, za-
burzenia rytmu serca oraz u kobiet - bolesne skurcze macicy 
[22]. Badanie fizykalne istotne jest w ostrej fazie reakcji ana-
filaktycznej. Objawy występują zwykle w ciągu kilku minut 
do 2 godzin po spożyciu pokarmów. Często są również re-
akcje dwu-fazowe, tj. nawrót objawów po 2-24 godzinach 
po jedzeniu. Początkowe objawy mogą być bardzo niety-
powe, np. nudności, wymioty, kaszel, zmiana barwy głosu. 
Może również nie być objawów skórnych. Bardzo istotne 
znaczenie ma diagnostyka różnicowa. Przede wszystkim 
ważny jest czas między spożyciem pokarmu a początkiem 
reakcji anafilaktycznej. Większość tzw. IgE-niezależnych re-
akcji na pokarm nie wywołuje objawów anafilaksji z wyjąt-
kiem niektórych ryb (makrela, tuńczyk, ostrobok – ciemne 
mięso bogate w histaminę). Najczęściej występują wówczas 
zmiany skórne oraz dolegliwości ze strony przewodu pokar-
mowego. Natomiast sporadycznie obserwuje się objawy ze 
strony układów krążenia i oddechowego [10]. Objawy za-
trucia pokarmowego tj. wymioty, biegunka mogą wywołać 
hipowolemię i spadek ciśnienia tętniczego krwi, co sugeruje 
anafilaksję. Należy jednak pamiętać, że objawy zatrucia po-
karmowego zwykle występują od 1 do 5 godzin po spożyciu 
pokarmów. Testy skórne punktowe (oczyszczone ekstrakty 
alergenów lub świeży pokarm) zawsze powinny być wyko-
nane w okresie bezobjawowym. Charakteryzują się wysoką 
czułością, ale niską specyficznością. Przydatne jest ozna-
czenie swoistych IgE (sIgE) oraz w niektórych przypadkach 
przeprowadzenie diagnostyki z zastosowaniem kompo-
nentów alergenowych. Jest to dodatkowy test szczególnie 
przydatny u pacjentów z reakcją anafilaktyczną uczulonych 
na orzeszki ziemne [10]. Test aktywacji bazofilów (BAT),  
z wykorzystaniem techniki cytometrii przepływowej jest 
bardziej dokładny niż testy punktowe skórne i sIgE [10]. Te-
sty prowokacyjne powinny być wykonywane tylko w sytu-
acji, kiedy w/w testy nie są jednoznaczne. Oznaczanie tryp-
tazy i PAF-AH wykonuje się przede wszystkim w diagnostyce 
mastocytozy (tryptaza) i w celach naukowych [10].

Zapobieganie i leczenie anafilaksji 
Podstawową metodą zapobiegania anafilaksji jest uni-

kanie pokarmów potencjalnie stanowiących zagrożenie 
anafilaksją oraz edukacja dzieci i dorosłych. Wytyczne opu-
blikowane w roku 2014 bardzo dokładnie omawiają te pro-
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blemy [2-4, 10]. Leczenie anafilaksji wywołanej przez po-
karmy przebiega według wytycznych międzynarodowych.  
W ostrych reakcjach anafilaktycznych lekiem pierwszego 
rzutu jest adrenalina podawana domięśniowo. Nie ma bez-
względnych przeciwwskazań do podania adrenaliny, a opóź-
nienie podania wiąże się z większym ryzykiem zgonu [21-
26]. Leki przeciwhistaminowe (antagoniści receptora H1), 
leki wziewne rozkurczające oskrzela, tlen, płyny infuzyjne 
oraz glikokortykosteroidy należą do leków drugiego oraz 
trzeciego rzutu. U pacjentów leczonych β-blokerami, przy 
braku skuteczności adrenaliny podaje się glukagon. Nie jest 
błędem podanie przy zmianach skórnych i świądzie, anta-
gonistów receptora H1 drugiej generacji, np. rupatadyny 
– leku o szerokim spektrum działania przeciwzapalnego  
i przeciwalergicznego, hamującym działanie wielu mediato-
rów oraz działającym hamująco na receptory PAF [27].

Podsumowanie
Anafilaksja jest stanem zagrożenia życia. Częstość przy-

padków anafilaksji istotnie wzrosła w ciągu ostatnich 20 
lat. Pokarmy są najczęstszą przyczyną anafilaksji. W pato-
genezie anafilaksji istotną rolę odgrywają mediatory uwal-
niane w czasie aktywacji komórek tucznych i bazofilów oraz 
PAF. Diagnostyka anafilaksji oparta jest głównie o objawy 
kliniczne, wywiad, testy skórne punktowe, sIgE i test ak-
tywacji bazofilów (BAT). Acetylhydrolaza PAF (PAF-AH), en-
zym powodujący unieczynnienie tego mediatora , może być 
„markerem przyszłości” w anafilaksji. Według wytycznych 
międzynarodowych lekiem pierwszego rzutu w leczeniu 
anafilaksji jest adrenalina.
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