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Celem pracy by³a ocena wybranych sk³adników bariery antyoksydacyjnej i produktów peroksydacji lipidów u dzieci z alergi¹
pokarmow¹ przed wprowadzeniem diety hypoalergicznej oraz po 3 miesi¹cach jej stosowania. Badania przeprowadzono
w dwóch grupach licz¹cych po 21 dzieci w wieku od 2 do 25 miesiêcy. W pierwszej grupie dzieci metodami fluorymetrycznymi
i fotometrycznymi oznaczono we krwi selen (Se) i witaminê E (Vit. E), aktywnoæ peroksydazy glutationowej (GSH-Px),
w drugiej  stê¿enie sprzê¿onych dienów, dialdehydu malonowego (MDA) oraz zasad Schiffa. Przed wprowadzeniem diety
u ponad po³owy dzieci obserwowano niedobory Se i obni¿on¹ aktywnoæ GSH-Px, natomiast u oko³o 1/3  niedobory Vit. E. Po
3 miesi¹cach stosowania diety hypoalergicznej czêstoæ wystêpowania i stopieñ niedoborów zmniejsza³y siê. Najwy¿sze
stê¿enie MDA i sprzê¿enie dienów stwierdzono w I badaniu, obni¿a³y siê w kolejnym. Natomiast stê¿enie zasad Schiffa
wzrasta³o w II badaniu. Po 3 miesi¹cach stosowania diety hypoalergicznej, pomimo poprawy klinicznej, nadal wystêpowa³y
zaburzenia metaboliczne.
Nasze badania wykaza³y, ¿e niedobory sk³adników bariery oksydacyjnej obecne u dzieci z alergi¹ pokarmow¹ ulegaj¹
czêciowemu wyrównaniu po skutecznym leczeniu diet¹ hypoalergiczn¹.
S³owa kluczowe: alergia na bia³ka mleka krowiego, selen, peroksydaza glutationowa, witamina E, produkty peroksydacji lipidów

Alergia pokarmowa stanowi wa¿ny i aktualny
problem kliniczny w medycynie wieku rozwojowego.
Nadwra¿liwoæ na bia³ka mleka krowiego jest czynnikiem
przyczynowym zró¿nicowanych dolegliwoci klinicznych,
zw³aszcza u niemowl¹t i ma³ych dzieci.
Objawy alergii na bia³ka mleka krowiego mog¹
dotyczyæ zarówno przewodu pokarmowego (wymioty,
ulewania, biegunki, zespó³ z³ego wch³aniania, mikrokrwawienia z przewodu pokarmowego z wtórn¹
niedokrwistoci¹ niedobarwliw¹, bóle brzucha, zapalenie
jelita grubego), jak i uk³adu oddechowego (kichanie, katar,
upoledzenie dro¿noci nosa, wiszcz¹cy oddech, kaszel,
dusznoæ o charakterze astmatycznym). Wystêpuj¹
równie¿ objawy skórne (wi¹d, wysypki, pokrzywka,
atopowe zapalenie skóry) oraz ze strony orodkowego
uk³adu nerwowego, a tak¿e inne ogólnoustrojowe.
Czêstoæ wystêpowania alergii pokarmowej
ocenia siê wg ró¿nych autorów na 1,8-7,5% ogó³u populacji
dzieciêcej [1,2]. Patomechanizm alergii na pokarmy nie
zosta³ jeszcze w pe³ni wyjaniony. Reakcje immunologiczne osób nadwra¿liwych na spo¿ywane produkty
zachodz¹ wg ró¿nych mechanizmów (wg Gella
i Coombsa) [3]. Obecnoæ nacieków z takich komórek,

jak mastocyty, eozynofile, neutrofile w miejscu
alergicznego zapalenia jelit mo¿e dowodziæ ich udzia³u
w patogenezie tego schorzenia. Wzajemne oddzia³ywanie
wymienionych komórek oraz wydzielanych w czasie
odczynu alergicznego cytokin prozapalnych i reaktywnych
zwi¹zków tlenu (RZT) prowadziæ mo¿e do postêpuj¹cego
uszkodzenia nab³onka kosmków jelitowych [4,5]. Te
z³o¿one patomechanizmy odpowiedzi alergicznoimmunologicznej uczulonych dzieci sprawiaj¹, ¿e
symptopatologia kliniczna jest bardzo bogata i dotyczy nie
tylko przewodu pokarmowego, lecz równie¿ innych
narz¹dów.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje rola reaktywnych
zwi¹zków tlenu w patogenezie uszkodzeñ narz¹dowych.
Efekt cytotoksycznego dzia³ania RZT polega m.in.
na peroksydacji lipidów b³on komórkowych i mitochondrialnych, prowadz¹cej do uszkodzenia komórek
i tkanek [6-8]. Na zapocz¹tkowanie procesu wystarcza
ich niewielka iloæ, gdy¿ proces rozprzestrzeniania siê
peroksydacji lipidów ma charakter samopodtrzymuj¹cy siê.
Koñcowe produkty tego procesu, zw³aszcza aldehydy, s¹
mniej reaktywne ni¿ wolne rodniki, dziêki czemu mog¹
dyfundowaæ na znaczne odleg³oci, pe³ni¹c funkcje
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przekaników uszkodzenia komórek przez RZT. Wolne
rodniki tlenowe zaburzaj¹ naturalne procesy
antyoksydacyjne z udzia³em enzymów: np. dysmutazy
ponadtlenkowej, katalazy lub peroksydazy glutationowej,
które w przebiegu alergii pokarmowej wydaj¹ siê
byæ uszkodzone. O zwiêkszonej peroksydacji lipidów
i zmniejszonej wydolnoci bariery antyoksydacyjnej
u dzieci z chorobami alergicznymi donosili niektórzy
autorzy [7,9-12]. W alergii pokarmowej mog¹ ulegaæ
zubo¿eniu tak¿e nieenzymatyczne mechanizmy antyoksydacyjne, do których nale¿¹ m.in. witamina C, E,
β-karoten [13].
Celem pracy by³a ocena wybranych sk³adników
bariery antyoksydacyjnej i produktów peroksydacji
lipidów u dzieci z alergi¹ pokarmow¹ oraz przeledzenie
zmian w obrêbie tych sk³adników i produktów pod
wp³ywem stosowania diety hypoalergicznej, prowadz¹cej
do poprawy klinicznej.
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Metodyka badañ
Sporód sk³adników bariery antyoksydacyjnej oznaczono:
- stê¿enie selenu (Se) w osoczu, krwinkach czerwonych
i pe³nej krwi,
- stê¿enie witaminy E w osoczu i krwinkach czerwonych
metodami fluorymetrycznymi,
- aktywnoæ peroksydazy glutationowej (GSH-Px)
w osoczu i krwinkach czerwonych  metod¹
fotometryczn¹.
Zmiany peroksydacji lipidów w wyniku przemian
wolnorodnikowych oceniano poprzez oznaczenie:
- stê¿enia nadtlenków lipidowych w osoczu, wyra¿one
w iloci nmoli dialdehydu malonowego w 1 ml (MDA),
- stê¿enia zasad Schiffa w osoczu  metodami
fluorymetrycznymi,
- stê¿enia sprzê¿onych dienów w osoczu  metod¹
fotometryczn¹.
Badania przeprowadzono dwukrotnie: I  przed
wprowadzeniem diety hypoalergicznej oraz II  po
3 miesi¹cach jej stosowania, w okresie poprawy klinicznej.
Wyniki oznaczeñ sk³adników bariery antyoksydacyjnej,
uzyskane w I badaniu porównywano z wynikami II badania
oraz odnoszono do grupy porównawczej. Natomiast
produkty peroksydacji lipidów analizowano tylko w grupie
dzieci z alergi¹ pokarmow¹, odnosz¹c wyniki z I badania
do wyników z badania II.

PACJENCI I METODY
Pacjenci
Badania przeprowadzono w dwóch grupach,
licz¹cych po 21 dzieci, obu p³ci, w wieku 1-25 miesiêcy,
u których rozpoznano alergiê pokarmow¹. Do badañ
zakwalifikowano dzieci, dla których opracowano ankietê
uwzglêdniaj¹c¹ informacje dotycz¹ce: karmienia
naturalnego lub sztucznego, objawów alergicznych ze
strony uk³adu pokarmowego, oddechowego, skóry, OUN,
czasu pojawienia siê pierwszych objawów alergii u dziecka
oraz alergii w rodzinie. Po uzyskaniu danych z wywiadów
i badaniu klinicznym oznaczono ca³kowite IgE oraz
swoiste IgE na bia³ka mleka krowiego, co pozwoli³o
postawiæ rozpoznanie. Charakterystykê badanych grup
przedstawiono w tabeli I.
W pierwszej grupie ledzono dynamikê zmian
w obrêbie bariery antyoksydacyjnej, w drugiej  przemian
wolnorodnikowych, które zachodzi³y w miarê stosowania
diety hypoalergicznej. Grupê porównawcz¹ dla oceny
bariery antyoksydacyjnej stanowi³o 42 zdrowych dzieci
w odpowiednio dobranym wieku.

Metody statystyczne
W celu opisania badanych dzieci obliczono rednie
arytmetyczne (x), odchylenie standardowe (SD). Dla
porównania wartoci przeciêtnych w dwóch grupach
zastosowano test Manna-Withneya, test dla dwóch
rednich z ma³ych prób lub test Cochrana-Coxa, b¹d test
rang, test Wilcocona rang ró¿nic dla par, w przypadku
oceny ró¿nic wartoci przeciêtnych analizowanego
parametru w tej samej grupie, w dwóch ró¿nych
okresach czasu. Oceniaj¹c zale¿noæ pomiêdzy cechami
wykorzystano wspó³czynnik korelacji Spearmana,
a istotnoæ zwi¹zku przy pomocy testu dla wspó³czynnika
korelacji Spearmana.

Tabela I. Charakterystyka badanych grup
Grupa

redni wiek
badanych

I

II

7,5 m-cy

3 m-ce

Objawy kliniczne ze strony uk³adu
pokarmowego

skóry

oddechowego OUN

Niedobór

Alergia

masy cia³a

w rodzinie

IgE
zale¿ne

Karmienie
naturalne

sztuczne

n

17

14

11

2

7

6

8

1

20

%

81

66

52

9,5

33

28

38

4,8

95,2

n
%

18
86

19
90

15
71

3
14

2
9,5

13
62

8
38

8
38

13
62
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WYNIKI
U wszystkich dzieci, zarówno w grupie I jak i w II,
zastosowano dietê hypoalergiczn¹, u 9 niemowl¹t
kontynuowano karmienie naturalne, zalecaj¹c matkom
picie Nutramigenu, u karmionych sztucznie wprowadzono
mieszanki mlekozastêpcze, g³ównie Nutramigen,
w pojedynczych przypadkach  preparaty sojowe
(Prosobee, Humanê SL).
Klinicznym efektem stosowanej diety by³o
stopniowe ustêpowanie objawów oraz poprawa stanu
od¿ywienia. Przed wprowadzeniem diety u 9 dzieci
stwierdzono niedobór masy cia³a wynosz¹cy 11-32%,
który ju¿ po 6 tygodniach zmniejszy³ siê, a po 3 miesi¹cach
ust¹pi³ ca³kowicie. Po 3 miesi¹cach leczenia diet¹
ca³kowicie ust¹pi³y dolegliwoci ze strony przewodu
pokarmowego, a tylko u ok. 30% dzieci okresowo
wystêpowa³y przemijaj¹ce zmiany skórne lub objawy ze
strony uk³adu oddechowego.
Sk³adniki bariery antyoksydacyjnej
U dzieci z alergi¹ pokarmow¹ w I badaniu, tj.
przed wprowadzeniem diety hypoalergicznej, rednie
stê¿enie selenu w pe³nej krwi, osoczu i krwinkach
czerwonych, by³o znamiennie ni¿sze ni¿ u dzieci z grupy
porównawczej. W II badaniu, tj. po 3 miesi¹cach
stosowania diety, stê¿enia tego pierwiastka by³y wy¿sze,
nie osi¹ga³y one jednak wartoci stwierdzanych u dzieci
zdrowych (ryc. 1). Analogiczne zjawisko obserwowano
w odniesieniu do selenoenzymu  peroksydazy
glutationowej (GSH-Px). Przed wprowadzeniem diety
rednia aktywnoæ tego enzymu w krwinkach
czerwonych i osoczu by³a znamiennie ni¿sza ni¿ u dzieci
zdrowych, za w II badaniu wzrasta³a, ale nadal by³a ni¿sza
ni¿ w grupie porównawczej (ryc. 2).
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Ryc. 2. Aktywnoæ peroksydazy glutationowej w osoczu (os)
i krwinkach czerwonych (er) u dzieci z alergi¹ pokarmow¹
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Ryc. 3. Stê¿enie i odchylenie standardowe witaminy E w osoczu
(os) i krwinkach czerwonych (er) u dzieci z alergi¹ pokarmow¹

Stê¿enie witaminy E (jednej z kilku witamin
antyoksydacyjnych) wykazywa³o tendencjê do ni¿szych
wartoci tylko w krwinkach czerwonych przed
wprowadzeniem diety hypoalergicznej, osi¹gaj¹c po
3 miesi¹cach wartoci podobne jak u dzieci zdrowych
(ryc. 3). Indywidualna analiza wyników wykaza³a, ¿e
przed wprowadzeniem diety hypoalergicznej u ponad
60% dzieci chorych, w porównaniu z dzieæmi zdrowymi,
stwierdzono niskie stê¿enie selenu oraz obni¿on¹
aktywnoæ GSH-Px w osoczu. Rzadziej (u ponad 40%)
niedobory dotyczy³y stê¿enia selenu i obni¿onejaktywnoci
GSH-Px w krwinkach czerwonych. Obserwowano
równie¿ niedobory stê¿enia witaminy E, czêciej
w krwinkach czerwonych (u oko³o 30%), mniejsze
w osoczu (u 15% dzieci).

Se pk
Se os
Se os
Se pk
Se er

Ryc. 1. Stê¿enie selenu w osoczu (os), pe³nej krwi (pk) i krwinkach
czerwonych (er) u dzieci z alergia pokarmow¹

Produkty peroksydacji lipidów
Badane stê¿enia produktów peroksydacji lipidów
zachowywa³y siê niejednolicie. Stê¿enie MDA nie
ró¿ni³y siê w I i II badaniu, natomiast sprzê¿one dieny
by³y wy¿sze przed wprowadzeniem diety hypoalergicznej
i obni¿a³y siê pod wp³ywem jej stosowania. Ró¿nice te
nie by³y istotne statystycznie. Odmienne obserwacje
dotyczy³y zasad Schiffa, których stê¿enie wzrasta³o
w miarê stosowania diety i w II badaniu by³y dwukrotnie
wy¿sze ni¿ w I (ró¿nica istotna statystycznie) (ryc. 4).
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Ryc. 4. Wartoci stê¿eñ i odchylenia standardowe MDA, sprzê¿onych dienów i zasad Schiffa u dzieci z alergi¹ pokarmow¹

W pracy oceniono równie¿ zale¿noæ pomiêdzy
badanymi sk³adnikami bariery antyoksydacyjnej: Se,
GSH-Px, Vit. E, a produktami peroksydacji lipidów:
MDA, sprzê¿onymi dienami, zasadami Schiffa. Na
podkrelenie zas³uguje zale¿noæ pomiêdzy Se a GSH-Px,
zarówno w badaniu I, jak i w II badaniu. Niskim stê¿eniom
Se towarzyszy³a obni¿ona aktywnoæ GSH-Px, a przy
wzrostach stê¿enia pierwiastka wystêpowa³a wiêksza
aktywnoæ selenoenzymu. Wród produktów peroksydacji
lipidów znaleziono zale¿noæ pomiêdzy MDA i sprzê¿onymi
dienami, która uwidoczni³a siê przed wprowadzeniem diety
eliminacyjnej: wysokim stê¿eniom MDA towarzyszy³
wzrost stê¿enia dienów. Wyniki przedstawia tabela II.

obni¿on¹ aktywnoci¹ peroksydazy glutationowej
(GSH-Px). Selen jest zwi¹zany z peroksydaz¹ glutationow¹,
tak wiêc jego niedobór mo¿e byæ przyczyn¹ obni¿onej
aktywnoci enzymu. Podobne spostrze¿enia mieli inni
autorzy [15].
Mechanizmy enzymatyczne nale¿¹ do istotnych
wewn¹trzkomórkowych mechanizmów ochronnych
przeciwko aktywnym zwi¹zkom tlenu, powstaj¹cym
w przebiegu reakcji wolnorodnikowych [15]. GSH-Px
rozk³ada nadtlenek wodoru i przeprowadza nadtlenki
lipidów do nieszkodliwych cz¹steczek, tj. do wody
i odpowiednich alkoholi. Obni¿ona jej aktywnoæ
powoduje, ¿e zdolnoæ organizmu do obrony przed
uszkodzeniem komórek przez RZT u dzieci z alergi¹
Tabela II. Korelacja sk³adników bariery antyoksydacyjnej mo¿e byæ mniejsza w porównaniu z dzieæmi zdrowymi.
i produktów peroksydacji lipidów
Witamina E jest wa¿nym antyoksydantem
wewn¹trzkomórkowym
dzia³aj¹cym poprzez hamowanie
Parametry
ρ
Istotnoæ
peroksydacji wielonienasyconych kwasów t³uszczowych,
analizowane
statystyczna
zawartych w fosfolipidach b³on komórkowych
Se I
Se II
0,530
P<0,05
i organelli komórkowych, które stabilizuje [16]. Niedobór
Se I
GSH-Px I
0,659
P<0,001
Vit. E powoduje wzrost procesów peroksydacyjnych,
Se II
GSH-Px II
0,505
P<0,05
natomiast obni¿ona aktywnoæ GSH-Px jest przyczyn¹
GSH-Px I
GSH-Px II
0,523
P<0,05
zaburzeñ metabolizmu tlenu w komórkach, a szczególnie
MDA I
Dieny I
0,502
P<0,05
w krwinkach czerwonych, selen i witamina E wykazuj¹
Vit. E II
z. Schiffa II
0,723
P<0,001
zbli¿one dzia³ania antyoksydacyjne, choæ na innym szlaku
Se II
MDA II
0,480
P<0,05
metabolizmu.
Z przeprowadzonych przez nas badañ wynika, ¿e
u dzieci z alergi¹ pokarmow¹ wystêpowa³y niedobory
OMÓWIENIE
Reaktywne zwi¹zki tlenu (RZT), powstaj¹ce witaminy E w krwinkach czerwonych, które wyrównywa³y
w procesie niepe³nej redukcji tlenu stanowi¹ wysoce siê po wprowadzeniu diety hypoalergicznej i poprawie
reaktywne cz¹steczki, które, uszkadzaj¹c makromoleku³y od¿ywienia. Niskie stê¿enie witaminy E w krwinkach
komórkowe, zmieniaj¹ ich strukturê i funkcjê [4]. Jednak¿e czerwonych mo¿e wiadczyæ o jej przewlek³ym niedoborze.
zasiêg uszkodzenia tlenowego zale¿y od równowagi Natomiast dysproporcja pomiêdzy wysokim (podobnym jak
miêdzy iloci¹ wolnych rodników, a wydajnoci¹ u dzieci zdrowych) stê¿eniem w osoczu przy ni¿szych
systemów przeciwutleniaj¹cych obecnych w komórkach zawartociach w krwinkach czerwonych sugeruje tak¿e
zaburzenie w dystrybucji tej wa¿nej dla procesów antyoksyi p³ynach ustrojowych [14].
dacyjnych witaminy. Niedobory tego sk³adnika bariery
Uzyskane przez nas wyniki badañ wskazuj¹ na antyoksydacyjnej wykazywano równie¿ przy okazji badañ
zaburzenia bariery antyoksydacyjnej u dzieci z alergi¹ nad patogenez¹ innych jednostek chorobowych o pod³o¿u
pokarmow¹, wyra¿aj¹ce siê niskim stê¿eniem selenu oraz immunologiczno-zapalnym [14].
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Oceniaj¹c znaczenie stosowania diety hypoalergicznej
nale¿y podkreliæ, ¿e mia³a ona korzystny wp³yw na
poprawê od¿ywienia i zmniejszenie siê niedoborów
badanych sk³adników bariery antyoksydacyjnej.
Wyniki naszych badañ wydaj¹ siê potwierdzaæ
istnienie zaburzeñ równowagi pomiêdzy produkcj¹
wolnych rodników tlenowych a wydolnoci¹ bariery
antyoksydacyjnej w przebiegu objawowej i niekontrolowanej alergii pokarmowej u dzieci. Poza niedoborami
omawianych Se, GSH-Px i witaminy E wiadczy o tym
równie¿ stê¿enie sprzê¿onych dienów, które by³y wysokie
w I badaniu, a obni¿y³y siê po 3 miesi¹cach od chwili
wprowadzenia diety, tj. w okresie kiedy niedobory
sk³adników bariery antyoksydacyjnej wykazywa³y
tendencje wyrównawcze. Trudne do wyjanienia jest
narastanie stê¿enia zasad Schiffa. Byæ mo¿e, po
3 miesi¹cach stosowania diety, mimo ust¹pienia objawów
klinicznych, zmiany naprawcze w b³onie luzowej jelita

nie s¹ jeszcze zakoñczone i trwa samopodtrzymuj¹cy siê
proces peroksydacji lipidów. Podobne zachowanie siê
stê¿enia zasad Schiffa u dzieci z chorob¹ oparzeniow¹
obserwowa³ Jab³oñski; wartoci wzrasta³y w czasie gojenia
siê ran [17].
Nasze badania wykaza³y, ¿e u dzieci z alergi¹
pokarmow¹ w okresie objawowym wystêpuj¹ niedobory
enzymatycznych i nieenzymatycznych sk³adników bariery
antyoksydacyjnej. Dieta hypoalergiczna, prowadz¹ca do
poprawy od¿ywienia dzieci wp³ywa na zmniejszanie siê
tych niedoborów. Po 3 miesi¹cach stosowania diety
u dzieci z alergi¹ pokarmow¹ obserwowano poprawê
kliniczn¹, natomiast wystêpowa³y nadal zaburzenia
metaboliczne. Stê¿enia sprzê¿onych dienów zmniejsza³y
siê pod wp³ywem diety, natomiast odwrotn¹ tendencjê
obserwowano w zachowaniu siê zasad Schiffa, których
stê¿enia wzrasta³y.
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The influence of treatment with hypoallergic diet on antioxidative barrier
and lipid peroxidation products in children with cow's milk allergy
KALINA POKUSZYÑSKA, HENRYKA BRÓZIK, JANUSZ PIOTR SIKORA
Summary
The aim of the study was the evaluation of selected components of antioxidative barrier and lipid peroxidation
products in children with cows milk protein allergy before hypoallergic diet and after three months of its
application. Two groups of 21 children aged 2-25 months were studied. In the first group the serum
concentrations of selenium (Se), vitamin E (vit. E) and glutathione peroxidase (GSH-Px) activity were
evaluated with spectrofluorimetric and spectrophotometric methods. The concentrations of conjugated
dienes, malonic dialdehyde (MDA) and Schiff bases were determined in the second group. Before the
hypoallergic diet, deficiencies of Se and the decreased activity of GSH-Px were observed in more than a half
of children while in approximately one-third of patients we noticed deficiency of Vit. E. The incidence and
the degree of deficiencies decreased after 3 months of hypoallergic diet. The higest concentrations of MDA
and conjugated dienes were observed before introducing the diet, they decreased after diet application.
However, the concentration of Schiff bases after the study period was increased. In spite of the clinical
improvement metabolic abnormalities were still observed after 3 months of application of hypoallergic diet.
Our study demonstrated that succesful treatment of food allergy with hypoallergic diet is associated with
normalization of abnormal parameters of antioxidative barrier in allergic children.
Alergia Astma Immunol 2000; 5(1): 68-73
Key words: cows milk protein allergy, hypoallergic diet, selenium, glutathione peroxidase, vitamin E, lipid
peroxidation products
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