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Ocena czynnoci serca podczas badania endoskopowego
górnego odcinka przewodu pokarmowego po³¹czonego
z prób¹ bezporedniej prowokacji swoistym alergenem
u osób z alergi¹ pokarmow¹
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Ocenie poddano czynnoæ serca w trakcie badania gastroskopowego po³¹czonego z bezporedni¹ prowokacj¹ b³ony luzowej
¿o³¹dka i dwunastnicy alergenem uczulaj¹cym. Badaniem objêto 11 osób atopowych bez chorób uk³adu kr¹¿enia (9 kobiet i
2 mê¿czyzn) w wieku 21-51 lat uczulonych na kilka alergenów pokarmowych. Na podstawie wywiadu, punktowego testu
skórnego, ca³kowitego stê¿enia IgE i IgE swoistych dla poszczególnych alergenów wyselekcjonowano alergen najbardziej
uczulaj¹cy, który u¿yto do prowokacji. Zastosowano standaryzowane alergeny pokarmowe pomidora, ziemniaka, truskawki,
kakao, kurczaka, grochu, selera i fasoli firmy PTL Cambridge-Anglia, zawieraj¹ce 5 mg koncentratu w 1 ml alergenu.
Czynnoæ serca oceniano na podstawie 24 godz. badania EKG met. Holtera przed badaniem endoskopowym, a nastêpnie
przeprowadzono 24 godzinne monitorowanie EKG obejmuj¹ce czas badania gastroskopowego z prowokacj¹. U wszystkich
badanych, pomimo wybitnie dodatniego testu prowokacji potwierdzonego badaniem histopatologicznym, nie stwierdzono
istotnych ró¿nic w redniej czêstoci rytmu serca, zarówno w dobie ekspozycji na antygen, jak i w ci¹gu godziny obejmuj¹cej
badanie gastroskopowe z prowokacj¹, w porównaniu z analogicznym okresem doby kontrolnej. Podobnie czêstoæ rytmu
serca w minucie wprowadzania gastroskopu, w minucie podawania alergenu i w 10 minucie po podaniu alergenu nie uleg³a
istotnym zmianom. Nie stwierdzono równie¿ istotnych ró¿nic w iloci i jakoci pobudzeñ dodatkowych, zarówno
nadkomorowych jak i komorowych. Liczba pobudzeñ komorowych nie wykracza³a poza klasê I A Lowna.

WSTÊP
Wp³yw histaminy na rytm serca znany jest ju¿
od badañ Bargera i Dale, a zosta³ on opisany po raz
pierwszy przez grupê farmakologów lwowskich
z Leonem Popielskim na czele w latach 1909-1910 [1].
Póniejsze badania wykaza³y jej dzia³anie zwalniaj¹ce
przewodzenie przedsionkowo-komorowe za porednictwem receptora H1 oraz zwiêkszaj¹ce automatyzm
wêz³a zatokowego i komór z udzia³em receptora H2.
Mo¿liwoæ przezb³onowego zapisu potencja³u
czynnociowego z pojedynczych komórek miênia
sercowego umo¿liwia aktualnie ledzenie mechanizmów
elektrofizjologicznych le¿¹cych u podstaw zaburzeñ
rytmu indukowanych przez histaminê [2]. Wyniki tych
badañ wykaza³y, ¿e arytmogenny wp³yw histaminy na
serce dotyczy praktycznie wszystkich piêter uk³adu
przewodz¹cego od wêz³a zatokowego przez w³ókna
przedsionków, wêze³ przedsionkowo-komorowy, po
w³ókna Purkinjego i miêniówkê robocz¹ komór,
zarówno przez wzmo¿enie ich fizjologicznej aktywnoci,
jak i wywo³ywanie automatyzmów patologicznych.
Dzia³anie histaminy na serce mo¿e przejawiaæ siê

klinicznie pobudzeniami przedwczesnymi komorowymi,
tachykardi¹ zatokow¹, czêstoskurczami nadkomorowymi
w mechanizmie reentry oraz czêstoskurczami komorowymi w mechanizmie automatyzmu wyzwolonego [3].
Stwierdzono równie¿, ¿e histamina obni¿a próg migotania
komór [4]. Wp³yw histaminy na wêze³ przedsionkowokomorowy zale¿y od rodzaju receptora - pobudzenie
receptorów H1 powoduje zwolnienie przewodnictwa
w wêle, podczas gdy stymulacja receptora H2 powoduje
wzrost automatyzmu wêz³a, wyzwalaj¹c nienapadowy
czêstoskurcz wêz³owy [5]. Niedokrwienie miênia
sercowego, zw³aszcza przy têtnicach zmienionych
mia¿d¿ycowo, zwiêksza arytmogenne dzia³anie
histaminy, która za porednictwem receptorów H1, sama
prowokowaæ mo¿e skurcz têtnic wieñcowych [6,7]. Tak
wiêc histamina niezale¿nie od miejsca jej uwalniania,
mo¿e indukowaæ powstanie arytmii, je¿eli uzyska
odpowiednio wysokie stê¿enie. Równie¿ wydzielana
tylko miejscowo przez komórki tuczne tkanki sercowej,
prowokowaæ mo¿e grone zaburzenia rytmu, które
z kolei potencjalizuj¹ dodatkowo jej dzia³anie [2].
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Od wielu lat znane s¹ obserwacje kliniczne dotycz¹ce
skarg na ró¿ne dolegliwoci ze strony uk³adu kr¹¿enia
u pacjentów w przebiegu reakcji alergicznych. Brak
udokumentowanych i ukierunkowanych badañ u tych
osób nasuwa w¹tpliwoci, czy s¹ to tylko odczucia
subiektywne, czy te¿ rzeczywicie s¹ one wyrazem
niedokrwienia miênia sercowego i zaburzeñ pracy serca.
Ponadto wydawa³o siê interesuj¹ce, czy w czasie takiej
reakcji z uwalnianiem histaminy i innych mediatorów
zachodz¹ zmiany w pracy i ukrwieniu miênia serca nie
odczuwane przez pacjenta. Wprowadzenie oceny
czynnoci serca metod¹ Holtera umo¿liwi³o 24 godzinn¹
ocenê arytmii i niedokrwienia miênia sercowego,
równie¿ w czasie takich spodziewanych reakcji
alergicznych.
Dowiedziono, ¿e powtórne wprowadzenie drog¹
pokarmow¹ alergenu uczulaj¹cego, powoduje u osób
atopowych miejscow¹ reakcjê alergiczn¹ typu anafilaktycznego w obrêbie b³ony luzowej ¿o³¹dka,
przebiegaj¹c¹ z uwalnianiem histaminy. W naszym
poprzednim doniesieniu ocenialimy czynnoæ serca
podczas badania endoskopowego po³¹czonego z bezporedni¹ prowokacj¹ b³ony luzowej ¿o³¹dka alergenem
uczulaj¹cym u chorych na py³kowicê [8].
W obecnej pracy natomiast obserwowalimy pracê serca
metod¹ Holtera podczas prowokacji alergenem
pokarmowym wybitnie uczulaj¹cym u pacjentów
z alergi¹ pokarmow¹.
MATERIA£
Badaniem objêto grupê 11 chorych (9 kobiet
i 2 mê¿czyzn) w wieku od 21 do 51 lat, z wieloletnim
wywiadem alergii pokarmowej bêd¹cych pod sta³¹
opiek¹ Przyklinicznej Poradni Alergologicznej. Poddani
badaniom pacjenci zg³aszali od wielu lat (od 3 do 19 lat)
po spo¿yciu pokarmów uczulaj¹cych ró¿norodne
dolegliwoci jak bóle brzucha, wymioty, biegunkê,
swêdz¹c¹ pokrzywkê skórn¹, obrzêk gard³a z dusznoci¹,
katar, obrzêk twarzy, obrzêk Quinckego.
Wstêpne badania kwalifikacyjne (próba wysi³kowa
i badanie echokardiograficzne) nie wykaza³y odchyleñ
patologicznych w zakresie uk³adu sercowonaczyniowego.
METODYKA
Czêæ gastrologiczna.
U wszystkich pacjentów poza starannym badaniem
podmiotowym i przedmiotowym wykonano:
1. badania podstawowe krwi - morfologiê, stê¿enie
glukozy, mocznika, proteinogram i próby
w¹trobowe.
2. oznaczenie stê¿enia ca³kowitych i swoistych IgE
oraz stê¿enia ca³kowitych immunoglobulin G
i podklas IgG w surowicy.
3. oznaczenie liczby eozynofilów we krwi obwodowej
przed i po prowokacji uczulaj¹cym pokarmem.

4. punktowe testy skórne przy u¿yciu alergenów, co
do których istnia³o podejrzenie z wywiadu, ¿e mog¹
byæ przyczyn¹ podawanych dolegliwoci. Do badañ
u¿yto standartowych alergenów pokarmowych
produkcji Biomed Kraków. Ka¿dy pacjent by³
testowany 4 rozcieñczeniami tego samego alergenu
pokarmowego: standard, 1:10, 1:100 i 1: 1000.
5. próbê bezporedniej prowokacji ¿o³¹dkowej przy
u¿yciu tego alergenu pokarmowego, co do którego
istnia³a ca³kowita zgodnoæ wystêpowania silnego
odczynu skórnego w tecie punktowym i dolegliwoci zg³aszanych przez pacjenta po spo¿yciu
okrelonych pokarmów. Alergenami u¿ytymi do
prowokacji by³a fasola, pomidor (3x), seler, kakao,
truskawka (2x), pomarañcza, groch i kurczak. Ka¿dy
z alergenów u¿ytych do prowokacji by³ przygotowywany indywidualnie w laboratorium PTL
Cambridge, standaryzowany i zawiera³ 5 lub 10 mg
bia³ka w mililitrze, w zale¿noci od rodzaju
pokarmu.
Metoda bezporedniej prowokacji ¿o³¹dka i dwunastnicy
polega³a na wstêpnej ocenie makroskopowej wygl¹du
luzówki, czynnoci ruchowej i sekrecyjnej, a nastêpnie
podaniu 2 ml standaryzowanego alergenu na cianê
¿o³¹dka. Obserwacja zachodz¹cych zmian trwa³a
15 minut. W trakcie próby prowokacji pobierano wycinki
b³ony luzowej ¿o³¹dka do oceny histopatologicznej
przed podaniem alergenu i po zakoñczeniu 15 minutowej
obserwacji zachodz¹cych zmian w wygl¹dzie, czynnoci
ruchowej i sekrecyjnej ¿o³¹dka. Ocenê bioptatów
pobranych w trakcie próby bezporedniej prowokacji
przeprowadzono w Research Histology Department
Leeds General Hospital.
Czêæ kardiologiczna
W³aciw¹ ocenê czynnoci serca metod¹ Holtera
przeprowadzono za pomoc¹ aparatu Medilog Oxford.
Ka¿demu z badanych wykonano 24 godzinne badanie
ekg w dobie poprzedzaj¹cej badanie endoskopowe (doba
I - kontrolna) a nastêpnie 24 godzinne monitorowanie
obejmuj¹ce gastroskopiê z prowokacj¹ (doba II ekspozycji). U wszystkich badanych oceniano:
1. redni¹ dobow¹ czêstoæ rytmu serca
2. redni¹ czêstoæ rytmu serca w ci¹gu 1 godziny
obejmuj¹cej badanie gastroskopowe w dobie
ekspozycji i porównawczo redni¹ czêstoæ rytmu
serca w analogicznej godzinie doby kontrolnej
3. liczba wystêpuj¹cych pobudzeñ komorowych
i nadkomorowych, zw³aszcza w okresie badania
gastroskopowego
4. zmiany odcinka ST w czasie prowokacji.
Pacjenci byli dok³adnie zapoznani z celem i metodyk¹
badania i wyrazili pisemn¹ zgodê.
Na przeprowadzenie badañ wyrazi³a zgodê Komisja
Etyczna.
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czêstoæ rytmu serca na minutê

WYNIKI
Czêæ gastrologiczna
W trakcie badania prowokacyjnego po podaniu 2 ml
standaryzowanego alergenu uczulaj¹cego obserwowano
zmiany lokalne w luzówce ¿o³¹dka w postaci zbledniêcia
b³ony luzowej, obrzêku, wybroczyn krwawych, a tak¿e
hipersekrecji luzu i wzmo¿onej perystaltyki ¿o³¹dka.
U wiêkszoci chorych pojawi³y siê objawy systemowe
spoza przewodu pokarmowego takie jak dusznoæ, obrzêk
twarzy, swêdz¹ca pokrzywka skórna. U 2 chorych
przerwano badanie endoskopowe w 10 minucie z uwagi
na znaczne nasilenie dusznoci. U 4 pacjentów wyst¹pi³y
tylko zmiany lokalne luzówki ¿o³¹dka i nie obserwowano
objawów systemowych. Wynik badania prowokacyjnego
uznano za dodatni u wszystkich badanych pacjentów.
Czêæ kardiologiczna
U wszystkich pacjentów okrelono redni¹ dobow¹
czêstoæ rytmu serca w dobie podstawowej i w dobie
ekspozycji - nie stwierdzaj¹c istotnych ró¿nic (ryc. 1) .
Dla ka¿dego badanego obliczono redni¹ czêstoæ serca
w ci¹gu jednej godziny, obejmuj¹cej badanie
gastroskopowe w dobie ekspozycji i porównano j¹
z wartoci¹ redniej czêstoci rytmu serca w analogicznej
godzinie doby kontrolnej. Zapis porównawczy nie
wykaza³ istotnych zmian (ryc. 2 ).
95
85

75
65

55
I doba (kontrolna)

II doba (ekspozycji)

Ryc. 1. Porównanie redniej czêstoci rytmu serca u poszczególnych pacjentów w dobie kontrolnej i w dobie ekspozycji.
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Ryc. 2. Porównanie redniej czêstoci rytmu serca u poszczególnych pacjentów w godzinie podstawowej doby kontrolnej
i w godzinie badania endoskopowego w dobie ekspozycji.
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Pobudzenia przedwczesne nadkomorowe wyst¹pi³y
u wszystkich 11 badanych, zarówno w dobie kontrolnej,
jak i w dobie ekspozycji na alergen, ale by³y one nieliczne
i bez istotnej ró¿nicy ilociowej w badaniu
porównawczym. Pobudzenia przedwczesne komorowe,
zarówno w dobie kontrolnej, jak i ekspozycji, wyst¹pi³y
tylko u 4 badanych. Liczba pobudzeñ komorowych nie
wykracza³a poza klasê I wed³ug Lowna (tab. I ).
Tabela I. Zaburzenia rytmu serca podczas badania endoskopowego
Numer Pobudzenia nadkomorowe Pobudzenia komorowe
pacjenta
Doba
Doba
kontrolna ekspozycji kontrolna
expozycji
1
14
24
14
28
2
257
354
0
0
3
19
26
0
3
4
19
20
33
6
5
696
22
6
3
6
14
8
4
0
7
10
8
2
0
8
7
13
52
42
9
254
153
9
0
10
56
40
0
1
11
16
15
0
2

U wszystkich 11 chorych obliczono redni¹ czêstoæ
rytmu serca w minucie wprowadzenia gastroskopu,
w 1 minucie podawania alergenu i w dziesi¹tej minucie
po podaniu alergenu, to jest w okresie spodziewanego
maksymalnego natê¿enia miejscowej reakcji alergicznej
w obrêbie b³ony luzowej ¿o³¹dka. Wykonane
zestawienie nie ujawni³o istotnych ró¿nic czy tendencji
zmian porównywanych wartoci. Nie stwierdzono te¿
nasilenia zaburzeñ rytmu serca w tym okresie (tab. II).
Tabela II. rednie minutowe czêstoci rytmu serca
w poszczególnych etapach badania
Numer
rednia czêstoæ rytmu serca na minutê
badanego wprowadzenie
podanie
po 10 minutach
endoskopu
alergenu
1
109
101
97
2
93
94
92
3
109
109
121
4
84
81
83
5
107
123
93
6
97
103
95
7
138
126
103
8
93
90
89
9
88
101
97
10
70
74
74
11
98
97
97

Analiza zmian odcinka ST nie wykaza³a przemieszczeñ
typowych dla niedokrwienia miênia sercowego.
Ca³odobowa analiza zapisu ekg nie wykaza³a innych
zaburzeñ rytmu i przewodzenia.

174

Alergia Astma Immunologia, 1997, 2(3), 171-175

OMÓWIENIE
Znane s¹ doniesienia wielu autorów opisuj¹ce zaburzenia
rytmu i epizody ostrego niedokrwienia miênia
sercowego z zawa³em serca w³¹cznie w przebiegu reakcji
alergicznych [2,9,10,11,12,13]. Stwierdzono, ¿e
wydzielane z komórek tucznych z udzia³em
immunoglobuliny E inne poza histamin¹ mediatory
reakcji alergicznej, takie jak jak tryptaza, chymaza czy
produkty przemiany kwasu arachidonowego, prostaglandyna D2 i leukotrieny C4 i D4, mog¹ mieæ
istotny wp³yw na kurczliwoæ naczyñ wieñcowych,
zarówno in vitro, jak in vivo [11,14]. Nie uwa¿a siê
obecnie, by na kurczliwoæ tych naczyñ mia³y wp³yw
metabolity tromboxanu A2 [15]. Wiêksz¹ kurczliwoæ
naczyñ wieñcowych po histaminie obserwowano u osób
z chorob¹ niedokrwienn¹ serca, zw³aszcza w miejscach
nasilonych zmian mia¿d¿ycowych [11]. Patella i wsp.
wykazali, ¿e immunologiczna aktywacja fragmentów
ludzkiej tkanki sercowej i izolowanych komórek
tucznych wywo³uje wydzielanie mediatorów kurcz¹cych
naczynia. Stwierdzili ponadto, ¿e b³ona komórek
tucznych tkanki serca ludzkiego zawiera receptory dla
anafilotoksyny C5a, tak wiêc ich aktywacja za
porednictwem IgE i sk³adnika C5a mo¿e odgrywaæ rolê
w uogólnionej i sercowej reakcji anafilaktycznej.
Przypuszcza siê, ¿e rozwój zmian mia¿d¿ycowych
w têtnicach wieñcowych zwi¹zany jest z wiêksz¹ iloci¹
komórek tucznych w przydance naczyñ wieñcowych,
obecnych równie¿ pomiêdzy myocytami i w b³onie
wewnêtrznej [14]. Stwierdzono, ¿e têtnice mia¿d¿ycowo
zmienione zawiera³y wiêcej histaminy ni¿ prawid³owe,
a liczba komórek tucznych w przydance naczyñ
wzrasta³a z progresj¹ mia¿d¿ycy [16].
Obserwacja zmian czynnoci serca metod¹ Holtera
u chorych na py³kowicê bez zmian patologicznych
w uk³adzie kr¹¿enia zawarta w naszym poprzednim
doniesieniu nie wykaza³a istotnych zaburzeñ po
prowokacji swoistym alergenem [8]. Podobnie wyniki
aktualnych naszych badañ pacjentów bez objawów
patologii serca, z udokumentowan¹ alergi¹ pokarmow¹,
nie wykaza³y zaburzeñ rytmu i niedokrwienia miênia
sercowego po wprowadzeniu alergenu wybitnie
uczulaj¹cego, pomimo manifestacji innych objawów
klinicznych w postaci dusznoci, obrzêku twarzy

i swêdz¹cej pokrzywki skórnej u wiêkszoci badanych,
nawet z koniecznoci¹ przerwania badania u dwóch osób
z powodu znacznego nasilenia dusznoci.
W dostêpnym pimiennictwie nie znalelimy podobnych opracowañ z zastosowaniem metody Holtera
u doros³ych osób atopowych. Badania takie przeprowadzone u dzieci z alergi¹ pokarmow¹ przeprowadzone
przez De Luca i Cinque równie¿ nie wykaza³y istotnych
zaburzeñ w czynnoci serca [17].
Z wielu obserwacji wiadomo, ¿e tylko u niektórych
chorych z reakcj¹ alergiczn¹ obserwuje siê objawy ze
strony uk³adu sercowo-naczyniowego. Wydaje siê, ¿e
brak zmian czynnoci serca podczas swoistej prowokacji
alergenem wprowadzonym drog¹ pokarmow¹ t³umaczyæ
mo¿na zbyt ma³¹ iloci¹ wydzielanej histaminy i innych
mediatorów, by wywo³a³y one niepo¿¹dane zmiany
w uk³adzie kr¹¿enia u osób ze zdrowym sercem, pomimo
manifestacji ró¿nych objawów alergicznych ze strony
innych narz¹dów. Ginsburg i wspó³pracownicy poprzez
do¿ylne podanie histaminy prowokowali skurcz naczyñ
wieñcowych u pacjentów z chorob¹ wieñcow¹, nie mia³a
ona natomiast wp³ywu na reaktywnoæ naczyñ
wieñcowych u osób zdrowych [18]. Wed³ug Kounisa
i Zavrasa mo¿e istnieæ okrelone stê¿enie histaminy we
krwi, powy¿ej którego mo¿e ona powodowaæ zaburzenia
czynnoci serca, a jej mniejsze stê¿enie nie wywo³uje
skurczu naczyñ wieñcowych i wtórnych nastêpstw,
pomimo typowej reakcji alergicznej [11].
Niezmiernie interesuj¹ce by³oby sprawdzenie, jaki
wp³yw na ewentualne zaburzenia rytmu serca ma
przebieg reakcji alergicznej na pokarmy u pacjentów
z udokumentowan¹ chorob¹ serca, ale ze wzglêdu na
mo¿liwoæ wywo³ania potencjalnie gronych powik³añ,
badanie takie nie wydaje siê mo¿liwe ze wzglêdów
etycznych. Wyniki naszych badañ prowadz¹ do
nastêpuj¹cego wniosku:
WNIOSEK
1. Badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu
pokarmowego po³¹czone z prób¹ bezporedniej
prowokacji swoistym alergenem u osób atopowych
z prawid³owym uk³adem kr¹¿enia, nie wywo³uje
zaburzeñ czynnoci serca.
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The evaluation of the heart function during gastro-duodenoscopy
examination connected with the trial of direct provocation
of the sensitizing allergen at the patients with diagnosed food allergy
W£ADYS£AW SINKIEWICZ , JAN B £A¯EJEWSKI, ZBIGNIEW BARTUZI, ROBERT BUJAK, BOGDAN ROMAÑSKI
Summary
The heart function was evaluated during endoscopy examination connected with the gastric challenge
with the sensitizing food allergen. The study involved 11 patients (9 women and 2 men at age 21-51 years)
without any disorder of cardiovascular system and with diagnosed food allergy based on anamnesis data,
positive skin prick test results and specific IgE blood concentration .We used standarised allergens of
potato, tomato, celery, peas, bean, chicken, strawberry and cocoa (PTL Cambridge-England) for gastric
challenge and oral provocation. The heart function was evaluated by Holter monitoring, performed both
in 24 hours of control before endoscopy examination and in 24 hours of exposure during and after gastric
challenge with the sensitizing allergen. In all cases, there was no important heart dysfunction, in spite of
positive results of provocation confirmed by systemic symptoms on gastric challenge and histopathological
or immunological examinations as well.

