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Wród czynników branych pod uwagê w etiopatogenezie
wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego rozwa¿any jest udzia³
mechanizmów immunologicznych, w tym rola przeciwcia³ przeciwko
alergenom pokarmowym. U 16 osób chorych i 7 osób zdrowych
wykonano badania stê¿eñ alergenowo-swoistych przeciwcia³ IgE i IgG-4
w surowicy krwi przeciwko 8 powszechnym alergenom pokarmowym
oraz punktowe testy skórne z odpowiednimi alergenami. U czêci osób
zarówno z grupy kontrolnej, jak i badanej stwierdzono obecnoæ
swoistych-alergenowo przeciwcia³ IgE i IgG-4 oraz dodatnie testy skórne
w odpowiedzi na niektóre alergeny. Ze wzglêdu na wystêpowanie
alergenowo-swoistych przeciwcia³ IgE i IgG-4 równie¿ w surowicy
osób zdrowych przydatnoæ tych parametrów w diagnozowaniu alergii
pokarmowej towarzysz¹cej wrzodziej¹cemu zapaleniu jelita grubego
budzi w¹tpliwoci. Natomiast punktowe testy skórne, które by³y
bardziej nasilone i wystêpowa³y u wiêkszego odsetka osób chorych,
mog¹ stanowiæ wskazówkê odnonie udzia³u odpowiedzi immunologicznej na swoisty antygen w etiopatogenezie tego schorzenia.
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Immune response against common food allergens is considered to
play a role in the pathogenesis of ulcerative colitis. Serum specific IgE
and IgG4 levels against 8 common food allergens as well as skin prick
tests (SPT) were performed in 16 patients with ulcerative colitis and
7 healthy controls. In some subjects from both groups serum specific
IgE and IgG4 against food allergens and postive skin prick tests were
found. The incidence of positive results and levels of serum specific
IgE and IgG4 were similar in both groups. However positive SPT were
clearly more often to be found and weal areas were generally larger in
colitis patients. These results show that SPT, but not serum specific
IgE and IgG4, might prove the involvement of specific immune response
against common food allergens in the pathogenesis of ulcerative colitis.
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Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego (wzjg) nale¿y
do przewlek³ych, przebiegaj¹cych z okresami remisji schorzeñ zapalnych jelita grubego o dotychczas nie poznanej
etiopatogenezie, w której sporód wielu ró¿norodnych
czynników rozwa¿any jest udzia³ nadwra¿liwoci na pokarmy [1,2]. Sprawna, nieuszkodzona bariera luzówkowa jelita chroni miejscowy uk³ad immunologiczny przewodu pokarmowego przed zetkniêciem siê z niezliczon¹
iloci¹ antygenów - potencjalnych alergenów - pochodz¹cych z pokarmów, a tak¿e drobnoustrojów i paso¿ytów
jelitowych. Uszkodzenie bariery luzówkowej z ró¿nych
powodów prowadzi do przenikania antygenów ze wiat³a
jelita do miejscowego uk³adu limfatycznego i do kr¹¿enia,

w nastêpstwie czego zostaje uruchomiona odpowied
immunologiczna [3,4]. Przejawem humoralnej odpowiedzi immunologicznej jest pojawienie siê w surowicy krwi
przeciwcia³, w tym klasy IgE i IgG-4. Obecnoci tych
przeciwcia³ towarzyszy reakcja nadwra¿liwoci. Cytofilne przeciwcia³a IgE odgrywaj¹ podstawow¹ rolê w degranulacji komórek tucznych, które s¹ bogato reprezentowane w stanach zapalnych jelita grubego [5].
Celem pracy by³y badania porównawcze wystêpowania alergenowo-swoistych przeciwcia³ klas IgE i IgG-4
w surowicy krwi oraz skórnej reaktywnoci na alergeny
niektórych powszechnie spo¿ywanych pokarmów u osób
zdrowych i chorych na wzjg.
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WYNIKI
Alergenowo-swoiste IgE
Ryc.1 przedstawia wystêpowanie alergenowo-swoistych przeciwcia³ IgE przeciwko wybranym alergenom
pokarmowym. W grupie osób zdrowych stwierdzilimy
wystêpowanie dodatnich wyników sIgE (klasa 2 i 3) przeciwko alergenom: bia³ka (14,2%) i ¿ó³tka (14,2%) jaja,
pomidorów, wieprzowiny i wo³owiny u 28,5% i dorsza
(14,2%). Natomiast ujemne lub w¹tpliwe wyniki (klasa 0
i 1) stwierdzilimy w przypadku alergenów mleka i pszenicy. W grupie osób chorych na wzjg obserwowalimy
wyniki dodatnie wobec wszystkich badanych alergenów;
mleka (12,5%), bia³ka (6,2%) i ¿ó³tka (12,5%) jaja, pszenicy (12,5%), pomidorów (18,7%), wieprzowiny (12,5%)
oraz wo³owiny i dorsza (6,2%), Odsetek osób z dodatnimi
wynikami sIgE przeciwko badanym alergenom pokarmowym w grupie osób zdrowych oraz chorych by³ zbli¿ony.
Nie stwierdzono ró¿nicy statystycznie znamiennej w czêstoci wystêpowania sIgE pomiêdzy badanymi grupami.
Jedynie wobec alergeów mleka i pszenicy nie stwierdzilimy dodatnich wyników w grupie osób zdrowych, przy
obecnoci sIgE (klasa 2, 3) przeciwko tym alergenom w
grupie osób chorych na wzjg.
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PACJENCI I METODY
Badania przeprowadzono u 16 chorych na wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego (8 kobiet, 8 mê¿czyzn w wieku
27-63 lat, czas trwania choroby 3,5-12 lat) w okresie remisji oraz u 7 osób zdrowych, bez objawów alergii lub
nietolerancji pokarmowej (4 kobiety, 3 mê¿czyzn w wieku 21-24 lat). Pacjenci w okresie remisji choroby otrzymywali sulfosalazynê EN 2 razy po 0,5g/dobê. W rutynowych badaniach nie stwierdzano zaburzeñ funkcji nerek,
w tym bia³komoczu.
U wszystkich badanych wykonano punktowe testy
skórne z alergenami pokarmowymi firmy Allergopharma.
Wynik testu skórnego oceniano przez pomiar najd³u¿szej
rednicy b¹bla. Skórn¹ reakcjê uznawano za dodatni¹ je¿eli rednica b¹bla by³a wiêksza od 3mm przy negatywnej próbie kontrolnej. Stê¿enia alergenowo-swoistych przeciwcia³ sIgE i sIgG4 przeciwko alergenom pokarmowym:
mleka, bia³ka i ¿ó³tka jaja, pszenicy, pomidorów, wieprzowiny, wo³owiny i dorsza oznaczano pos³uguj¹c siê zestawem FAST (Fluorescence Allergosorbent Test 3 M Diagnostic System, USA), postêpuj¹c zgodnie z instrukcj¹
producenta.
Analizê statystyczn¹ wyników przeprowadzono przy
pomocy testu χ. Przyjêto poziom istotnoci α = 0,05.
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Ryc. 1. Odsetek osób zdrowych i chorych na wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego, u których stwierdzono obecnoæ swoistych
przeciwcia³ IgE w zakresie stê¿eñ 0,76-17,5 IU/ml (klasa 2 i 3)
przeciwko wybranym alergenom pokarmowym

Testy skórne z alergenami pokarmowymi
Na ryc. 2 przedstawiono porównanie dodatnich wyników punktowych testów skórnych. W grupie kontrolnej
u czêci osób obserwowalimy dodatnie (powy¿ej 3mm)
reakcje na wszystkie badane alergeny, jednak¿e w ¿adnym przypadku b¹bel nie przekracza³ rednicy 4 mm.
Równie¿ w grupie osób chorych stwierdzilimy dodatnie wyniki w odpowiedzi na wszystkie badane przez
nas alergeny. U 50% badanych chorych dodatnie testy
wystêpowa³y wobec alergenów bia³ka jaja i pszenicy
a u 41,6% na alergeny mleka i pomidorów. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e u osób chorych rednice b¹bli przekracza³y 5 mm wobec alergenów bia³ka i ¿ó³tka jaja oraz
pszenicy i mleka, a u dwóch osób 9 mm wobec alergenów mleka i pomidorów. Ró¿nice czêstoci wystêpowania dodatnich punktowych testów skórnych pomiêdzy badanymi grupami nie by³y statystycznie znamienne.
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Ryc. 2. Porównanie punktowych testów skórnych z wybranymi
alergenami pokarmowymi u osób zdrowych i chorych na wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego
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Tabela 1. Odsetek osób zdrowych i chorych na wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego, u których stwierdzono alergenowo-swoiste
przeciwcia³a IgG4 przeciwko wybranym alergenom pokarmowym
Alergeny

mleko
bia³ko jaja
¿ó³tko jaja
pszenica
pomidory
wieprzowina
wo³owina
dorsz

> 2 µg/ml
kontrola [%]
wzjg [%]
28,5
12,5
0
12,5
14,2
12,5
14,2
18,7
0
6,2
0
6,2
0
6,2
0
0

Zakres stê¿eñ IgG4
> 5 µg/ml
kontrola [%]
wzjg [%]
0
12,5
14,2
12,5
14,2
15,5
0
6,2
0
0
0
0
0
0
0
0

Alergenowo-swoiste IgG-4
W tabeli 1 przedstawiono uzyskane wyniki stê¿eñ alergenowo-swoistych przeciwcia³ IgG-4 przeciwko badanym
alergenom w obu grupach w przedzia³ach stê¿eñ: powy¿ej 2 µg/ml, 5 µg/ml i 10 µg/ml sIgG-4.
Przeciwcia³a sIgG-4 przeciwko alergenom mleka, bia³ka i ¿ó³tka jaja oraz pszenicy wystêpowa³y w obu badanych grupach. Ró¿nice pomiêdzy grupami by³y statystycznie nieistotne. Natomiast sIgG-4 przeciwko alergenom pomidorów, wieprzowiny i wo³owiny wystêpowa³y wy³¹cznie w grupie chorych, sIgG-4 przeciwko alergenom dorsza nie wystêpowa³y u ¿adnej z badanych osób.

> 5-10 µg/ml
kontrola [%]
wzjg [%]
0
12,5
28,3
56,2
0
18,7
0
0
0
12,5
0
0
0
0
0
0

rowicy wobec badanych alergenów pokarmowych. Majamaa i wsp. [7] w 72 przypadkach udokumentowanej
alergii pokarmowej na mleko (dodatnia próba prowokacyjna) stwierdzili podwy¿szony poziom sIgE u 26% badanych. Dodatni punktowy test skórny stwierdzono jedynie
u 14%, natomiast dodatni p³atkowy test skórny obserwowano u 44% osób.
W zapalnych schorzeniach jelita grubego Levo i wsp.
[8] stwierdzili wy¿sze, statystycznie znamienne, stê¿enia
ca³kowitych IgE w porównaniu do grupy kontrolnej. Natomiast wi¹tkowski i wsp. [9] u chorych na wzjg nie
obserwowali statystycznie istotnej ró¿nicy stê¿eñ ca³kowitych IgE w odniesieniu do grupy kontrolnej. W badaniach tych autorzy stwierdzili wystêpowanie sIgE wobec
DYSKUSJA
alergenów pokarmowych (mleko, pszenica, bia³ko jaja,
Immunologiczny mechanizm nadwra¿liwoci na pokar- ryby, kurczak, pomidor i ziemniak) u 17% osób, wy³¹czmy obejmuje procesy zarówno IgE-zale¿ne, na które wska- nie w grupie chorych. Dodatnie testy  ródskórne  z wyzuj¹ dodatnie testy skórne i obecnoæ sIgE w surowicy w mienionymi alergenami obserwowano u 68% chorych
wysokich stê¿eniach; IgE czêciowo zale¿ne tzw. forma i 27% osób z grupy kontrolnej.
mieszana; oraz IgE-niezale¿ne  wy³¹cznie nadwra¿liwoæ
Obecnie zaleca siê, aby w przypadkach negatywnych
typu komórkowego  testy skórne negatywne.
wyników testów skórnych z alergenami komercyjnymi
W przeprowadzonych badaniach obserwowalimy wykonywaæ je z naturalnymi ekstraktami z tych samych
obecnoæ w surowicy krwi swoistych-alergenowo prze- produktów [10,11].
ciwcia³ IgE i IgG-4 przeciwko alergenom pokarmowym,
Ostatnio Sporik i wsp. [12] w badaniach wykonanych
zarówno u osób zdrowych nie zg³aszaj¹cych ¿adnych nie- na licznej grupie (467 dzieci do 16 roku ¿ycia) stwierdzili,
po¿¹danych reakcji na pokarmy, jak i u osób chorych na ¿e z testem prowokacji pokarmowej korelowa³y przypadwzjg. Ró¿nice w czêstoci wystêpowania swoistych prze- ki, w których rednica b¹bla w punktowym tecie skórciwcia³ obu klas pomiêdzy badanymi grupami nie by³y sta- nym dla alergenów mleka i orzeszków ziemnych wynositystycznie znamienne.
³a 8 mm, a alergenów jajka 7 mm. Z tego powodu, w celu
W obu badanych grupach stwierdzilimy dodatnie zwiêkszenia przydatnoci diagnostycznej w alergii pokarwyniki punktowych testów skórnych, przy czym wobec mowej punktowego testu skórnego zaproponowano, aby
wiêkszoci alergenów odsetek dodatnich wyników by³ zamiast powszechnie dotychczas zalecanej jako wartoci
wy¿szy w grupie chorych na wzjg. Ponadto rednice b¹- dodatniej rednicy b¹bla 3 mm (przy ujemnej kontroli) przybli alergenowych w tej grupie by³y wiêksze. Ró¿nice po- j¹æ jako znamienne wielkoci podane powy¿ej [13].
miêdzy grupami nie by³y istotne statystycznie.
Tak jak znaczenie przeciwcia³ IgE w alergii na pokarPodobnie jak Peters i wsp. [6] nie obserwowalimy my jest niew¹tpliwe [2,14,15] tak rola IgG-4 budzi konw poszczególnych przypadkach zgodnoci pomiêdzy na- trowersje. Liczne badania u ludzi zdrowych wykaza³y
sileniem testu skórnego a stê¿eniem sIgE i sIgG-4 w su- wystêpowanie alergenowo-swoistych IgG-4 równie¿ prze-
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ciwko alergenom pokarmowym, nawet w wysokich stê¿eniach [16,17,18]. Mo¿na s¹dziæ, ¿e czynniki rodowiskowe, takie jak nasilone i d³ugotrwa³e ekspozycje na okrelony antygen, wywieraj¹ wp³yw na zwiêkszon¹ produkcjê swoistych przeciwcia³, zw³aszcza IgG-4. Zjawisku temu
nie towarzysz¹ kliniczne objawy alergii [19].
Wed³ug obecnie przyjêtych pogl¹dów w³aciwa diagnostyka alergii na pokarmy wymaga przeprowadzenia
podwójnie lepej próby prowokacyjnej kontrolowanej placebo [20,21]. Zalecany jest równie¿ test prowokacji endoskopowej [22].

Wartoæ diagnostyczna testów skórnych, jak i oznaczanie sIgE s¹ ograniczone jedynie do reakcji IgE-zale¿nych.
W naszych badaniach obserwowalimy równie¿ wystêpowanie u czêci osób chorych b¹bli o rednicy przekraczaj¹cej 6, a nawet 9 mm.
Przedstawione przez nas obserwacje wskazuj¹, ¿e
jedynie wybitnie dodatnie wyniki testów skórnych mog¹
wiadczyæ o roli swoistej odpowiedzi immunologicznej
przeciwko alergenom pokarmowym. Wykonanie testów
mo¿e byæ u¿yteczne we wstêpnej diagnostyce, przed podjêciem uci¹¿liwych badañ prowokacyjnych celem ustalenia czynnika sprawczego.
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