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Zespó³ lateksowo-owocowy
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Zespó³ lateksowo-owocowy spowodowany jest odczynami
krzy¿owymi miêdzy lateksem a proteinami kilku owoców. G³ównymi
alergenami s¹ chitynazy klasy 1 oraz reaguj¹cy z nimi alergen lateksu
Hev b 6.02., ale mo¿liwa jest te¿ rola innych bia³ek. Niekiedy odczyny
krzy¿owe przejawiaj¹ siê jedynie dodatnimi testami punktowymi i/lub
dodatnim RAST, ale czêsto wystêpuj¹ te¿ ró¿ne IgE-zale¿ne objawy.
Przytoczono dane o wspó³wystêpowaniu alergii na lateks oraz banany,
kiwi, awokado, kartofle, pomidory, figi, ananasy, melony, mango
i kasztany jadalne.
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The latex-fruit syndrome is related with the cross-reactivity
between latex and the proteins of several fruits. The main allergens are
class 1 chitinases and the latex allergen Hev b 6.02., however, it is
possible that also other proteins are involved. Sometimes, the crossreactivity is only manifested by positive prick tests and/or positive
RAST, but frequently, various IgE-dependent symptoms are
manifested. The coexistence of allergy to latex and bananas, kiwi,
avocados, potatoes, tomatoes, figs, pineapples, melons, mango and
edible chestnuts has been reported.
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Panalergeny odgrywaj¹ce istotn¹ rolê w alergii pokarmowej
Jednym z wa¿niejszych osi¹gniêæ alergii pokarmowej ostatnich lat by³o wykrycie panalergenów,
wystêpuj¹cych w wielu odmiennych owocach i jarzynach. Zwi¹zane s¹ z nimi dwa zjawiska. Pierwsze
polega na tym, ¿e pomiêdzy licznymi produktami
spo¿ywczymi pochodzenia rolinnego, nieraz nie bêd¹cymi blisko spokrewnionymi w sensie botanicznym,
zachodz¹ odczyny krzy¿owe. Drugie zjawisko jest
chyba bardziej donios³e w sensie klinicznym. W nastêpstwie odczynów krzy¿owych miêdzy niektórymi
alergenami wziewnymi, a pokarmowymi kontakt chorego z pierwszymi z wymienionych substancji powoduje powstanie nadwra¿liwoci na drugie. Po raz
pierwszy to ostatnie zjawisko opisano u uczulonych
na py³ek brzozy, którzy wtórnie stawali siê nadwra¿liwi na niektóre owoce lub jarzyny, z nich najczêciej
na jab³ka. Klinicznie przejawia siê to g³ównie alergicznym zespo³em jamy ustnej (OAS - oral allergy
syndrome), które dok³adniej opisano w innym miejscu [1]. Zespó³ ten niekiedy (dawniej przypisywano
tym substancjom rolê znacznie wiêksz¹ ni¿ obecnie
w powstawaniu OAS) jest wywo³any uczuleniem na
profiliny, pierwsze wykryte panalergeny, bia³ka o ciê-

¿arze atomowym wahaj¹cym siê od 14-18 kDa, wystêpuj¹ce w py³ku ró¿nych rolin oraz w wielu owocach i jarzynach [2]. W powstaniu OAS wiêksz¹ jednak rolê odgrywaj¹ inne panalergeny, ostatnio okrelane jako homologi Bet v 1 (Bet v 1 jest wiêkszym
alergenem py³ku brzozy. Jego odpowiednikiem w jab³ku jest Mal d 1, a w wini  Pru a 1) [3].
Wkrótce wykryto dalsze panalergeny królestwa rolin. Odczyny krzy¿owe spostrze¿ono mianowicie pomiêdzy lateksem a kilkoma owocami. Mówi
siê wówczas o zespole lateksowo-owocowym [4]. Pozornie zaskakuj¹ce zjawisko polegaj¹ce na tym, ¿e
wyroby gumowe (najczêciej chodzi o rêkawice chirurgiczne) s¹ przyczyn¹ z³ego znoszenia szeregu artyku³ów spo¿ywczych pochodzenia rolinnego, t³umaczy siê obecnoci¹ w naturalnym lateksie zanieczyszczeñ bia³kowych. Naturalny lateks (NRL  natural rubber latex), substancja wytwarzana przez ponad 200 gatunków rolin jest produktem polimeryzacji cz¹steczek izoprenu. Do celów przemys³owych
u¿ywa siê NRL otrzymywany z Havea brasiliensis.
Jest to mlekopodobna emulsja zawieraj¹ca oko³o 2%
bia³ek, które z punktu widzenia technologii s¹ zbêdnym, ale trudnym do usuniêcia zanieczyszczeniem,
a u ludzi indukuj¹ alergiê natychmiastow¹ i daj¹
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odczyny krzy¿owe z antygenami niektórych owoców.
G³ównymi (jednak najprawdopodobniej nie jedynymi alergenami odrywaj¹cymi rolê w powstawaniu
omawianego zespo³u) s¹ chitynazy klasy I. Kliniczne
znaczenie latex-fruit syndrome zwiêksza siê dlatego,
¿e uczulenie na lateks w ci¹gu ostatnich lat sta³o siê
znacznie czêstsze, a w wielu rodowiskach ma nadal
tendencjê wzrostow¹, w nastêpstwie czego powoduje
nawet fenomen fobii przed lateksem u bardziej
ostro¿nych osób [5].
Ostatnio opisano now¹ grupê panantygenów.
S¹ to bia³ka przenosz¹ce lipidy (LTPs  lipid transfer
proteins). Maj¹ one ma³y ciê¿ar drobinowy (oko³o 10
kD). Wystêpuj¹ w licznych jarzynach i owocach w
tym w jab³ku, w gruszce, liwce, marchwi, kiwi, melonie, pomidorze i wielu rodzajach orzechów. Poniewa¿ LTPs nie s¹ trawione przez pepsynê nale¿¹ do
potencjalnie gronych alergenów [6].
Pokarmy le znoszone przez uczulonych na lateks
Czêstoæ z³ego znoszenia artyku³ów spo¿ywczych pochodzenia rolinnego mo¿e byæ inna w poszczególnych krajach w zwi¹zku z odmiennymi nawykami dietetycznymi [7]. Na ogó³ uwa¿a siê ¿e pacjentom z zespo³em lateksowo-owocowym szkodz¹
g³ównie banany, awokado, kiwi i kasztany jadalne.
W badaniach przeprowadzonych we Francji ustalono
na podstawie wywiadu, ¿e w grupie 44 chorych nadwra¿liwych na NRL (znaczna czêæ z nich cierpia³a
tak¿e na py³kowicê, a wszyscy mieli alergiê pokarmow¹) jeden lub wiêcej incydentów po spo¿yciu bananów spostrzeg³o 7 pacjentów, awokado - 11, kasztanu jadalnego  2, a kiwi  3 osoby. Pojedynczym
chorym szkodzi³y jednak tak¿e melon, mango, ananas oraz pomidor [8]. W innych badaniach, przeprowadzonych w tym samym kraju, RAST z bananami
wypad³ dodatnio u 63% uczulonych na lateks, metoda immunoblotu wykry³a przeciwcia³a u 89% tych
chorych, ale objawy kliniczne z³ego znoszenia tego
owocu obserwowano jedynie u 50% badanych [9].
W Kanadzie u uczulonych na lateks spostrze¿ono tak¿e dodatnie próby punktowe z pomidorami i kartoflami. Pierwsze z nich u pojedynczych pacjentów wywo³ywa³y równie¿ odczyny anafilaktyczne, drugie wy³¹cznie objawy miejscowe w czasie obierania [10].
Niemniej autorzy s¹dz¹, ¿e wszyscy uczuleni na owoce
powinni byæ badani w kierunku z³ego znoszenia
gumy. Spostrze¿ono, ¿e w grupie chorych, u których
objawy alergii na owoce poprzedza³y uczulenie na
lateks, najczêciej pacjenci byli nadwra¿liwi na melon, brzoskwiniê i banan [11].
Dawniejsze obserwacje, ¿e bia³ka lateksu posiadaj¹ poza tym wspólne epitopy z py³kiem szeregu
rolin [12] nabra³o ostatnio wiêkszego znaczenia.
Spostrze¿ono, ¿e u licznych chorych z alergi¹ na NRL
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wystêpowa³a równie¿ nadwra¿liwoæ na py³ek drzew,
traw i/lub chwastów. W zwi¹zku z powy¿szym badano trzy grupy pacjentów: a) uczulonych i na lateks
i na py³ek drzew i/lub traw (20 osób), b) uczulonych
na lateks, a z ujemnymi próbami na py³ek rolin
(20 osób) i c) uczulonych na py³ek drzew i/lub traw,
a z ujemnymi próbami na lateks (25 osób). Wszyscy
chorzy podawali w wywiadzie przynajmniej jeden epizod z³ego znoszenia 1 z 12 owoców lub jarzyn. Przedstawiciele pierwszej grupy byli nadwra¿liwi na banany, awokado, kasztan jadalny, kiwi, mango, jab³ka,
ananas i brzoskwiniê, natomiast na papajê, melon i seler  tylko grupy trzeciej. Ze wszystkimi tymi owocami i jarzynami wykonano próby punktowe. Zestawienie wyników wykaza³o, ¿e wspó³istniej¹ca alergia na
py³ek rolin ma wyrany wp³yw na to, które produkty spo¿ywcze pochodzenia rolinnego s¹ le znoszone przez uczulonych na lateks. Wspó³istnienie py³kowic decyduje np.: o wyst¹pieniu alergii na brzoskwiniê, natomiast z³e znoszenie awokado, kiwi i bananów jest ma³o zale¿ne od uczulenia na py³ek drzew
traw i/lub chwastów. W ca³oci jednak aktualny stan
wiedzy sugeruje, ¿e wspó³istniej¹ca alergia na py³ek
rolin jest wa¿nym czynnikiem ryzyka okrelaj¹cym
pokarmy pochodzenia rolinnego które uczul¹ ludzi
nadwra¿liwych na lateks [8].
Objawy kliniczne zespo³u lateksowo-owocowego
W pocz¹tkowym (rok 1994) okresie badañ nad
zespo³em s¹dzono, ¿e wystêpuje on u jednej trzeciej
nadwra¿liwych na NLR [13]. Aktualny przegl¹d pimiennictwa wskazuje jednak, ¿e oko³o 75% osób
uczulonych na lateks ma tak¿e alergiê na banany,
awokado, kiwi i/lub kasztany jadalne [8]. Czêstoæ ta
mo¿e byæ jednak inna w poszczególnych krajach,
w zwi¹zku z odmiennym spo¿ywaniem w nich owoców [7]. W omawianym zespole nadwra¿liwoæ na
lateks lub owoce nie musi przejawiaæ siê objawami
klinicznymi, bo u czêci osób rozpoznawano j¹ tylko
na podstawie dodatnich prób skórnych i/lub dodatniego RAST [11].
Wyra¿ano przypuszczenie, ¿e zespó³ bywa powodem wszystkich klasycznych IgE-zale¿nych chorób alergicznych [5]. Tak np. u jednego z pacjentów
obserwowano po spo¿yciu kiwi jednoczesne wyst¹pienie wi¹du, kaszlu, dusznoci, spadku cinienia
krwi, bólów brzucha i wymiotów [14]. W Kanadzie
wykonano 376 prób punktowych z pokarmami u 44
uczulonych na NRL. 27% (100 testów) z nich by³o
dodatnie. Z tych 100 dodatnich prób tylko 27 wykrywa³o alergiê klinicznie jawn¹. Wyniki te obserwowano u 17 osób, a wiêc u prawie jednej trzeciej badanych. U 11 chorych stwierdzono anafilaksjê (bli¿szych
danych nie podano), urticaria generalisata, czy ciê¿k¹ alergiê przewodu pokarmowego. U 14 objawy
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miejscowe (tak¿e wi¹d) na d³oni trzymaj¹cej owoc
czy warzywo lub w okolicy ust u osób je spo¿ywaj¹cych. W grupie wspomnianych 17 pacjentów dodatnie
próby punktowe uzyskano z awokado u 53% badanych, z kartoflem  u 49%, z bananem  u 38%, z pomidorem  u 28%, z kasztanem jadalnym  u 28%, a z
kiwi  u 17%. Objawy kliniczne uczulenia obserwowano g³ównie po awokado i bananie, rzadziej po pomidorach i kiwi [10]. W Pary¿u w grupie 57 chorych
nadwra¿liwych na lateks alergiê klinicznie jawn¹ na
owoce wykryto tylko u 10,5% badanych. Najczêciej
powodowa³a ona pokrzywkê uogólnion¹ lub kontaktow¹, zapalenia spojówek i rednio silne wstrz¹sy anafilaktyczne [11].
Czêciej nadwra¿liwoæ na lateks wyprzedza
uczulenie na owoce, ale sytuacja odwrotna nie jest
rzadka, a w jednym materiale klinicznym obserwowano j¹ nawet u wszystkich 57 badanych w tym kierunku pacjentów z omawianym zespo³em [11]. Na
tym polega jedna z ró¿nic z zespo³em alergii jamy
ustnej (OAS), w przebiegu którego uczulenie wziewne prawie zawsze poprzedza alergiê pokarmow¹ [1].
U osób nadwra¿liwych na py³ek rolin obserwuje siê
te¿ niekiedy czêstsz¹ idiosynkrazjê na pokarmy, co
t³umaczono zwiêkszon¹ przepuszczalnoci¹ jelit dla
drobin po¿ywienia. Podobne objawy opisywano równie¿ u nadwra¿liwych na NRL [8]. To ostatnie zjawisko wymaga jednak potwierdzenia i jest niezale¿ne
od zespo³u lateksowo-owocowego.
Alergeny lateksu
Problem ten zosta³ czêciowo omówiony w innym miejscu [15]. Z punktu widzenia zespo³u lateksowo-owocowego istotne s¹ nastêpuj¹ce obserwacje.
Dane pimiennictwa wykaza³y, ¿e z NRL wyodrêbniono wiêcej ni¿ 100 polipeptydów, z których ponad
60 reaguje z IgE osób uczulonych na gumê. Dwa alergeny: REF i haveina zosta³y uznane za wiêksze. Osobliwoci¹ alergii na lateks jest spostrze¿enie, ¿e istniej¹ dwie du¿e grupy pacjentów ró¿ni¹ce siê z³ym
znoszeniem odmiennych sk³adowych lateksu. Jedn¹
stanowi¹ chorzy na rozszczep krêgos³upa (grupa SB
- spina bifida), drug¹ uczuleni pracownicy s³u¿by
zdrowia - HCW (health care workers). Enzym REF
o ciê¿arze 14,6 kDa w alergologii znany jako Hev b 1,
jest bardziej istotny dla chorych z grupy SB, a mniej
 dla chorych z grupy HCW. Haveina o ciê¿arze 4,7 kDa
znana w alergologii jako Hev b 6.02 jest bardziej charakterystycznym alergenem dla osób z grupy HCW,
a mniej  dla pacjentów z grupy SB. Daje ona odczyny krzy¿owe z chitynazami klasy I [3]. Znane s¹ liczne inne alergeny lateksu Heb b 2, Heb b 3 (glukanaza), Hev b 4, Hev b 5, Hev b 7, chitynazy: klasy I
(daj¹ce odczyny krzy¿owe z chitynazami awokada
(alergen  Prs a 1), kasztana (alergen Cas s 1) i bana-

na (alergeny: Mus p 1.1 i Mus p 1.2) i klasy II (uwa¿ane za nieporównywalnie s³abiej uczulaj¹ce)  enolazê, lisozym lateksu (byæ mo¿e daj¹cy odczyny krzy¿owe z papaj¹ i fig¹ ) i nawet profilina. Zespó³ owocowo-lateksowy jest prawdopodobnie g³ównie (choæ
nie tylko) zwi¹zany z chitynazami i glukanazami, gdy¿
Hev b 5 daje odczyny krzy¿owe z kiwi, a Hev b 7 
z pomidorem i kartoflem) [3,12,16]. £atwoæ uczulenia chorego zale¿y od wielu czynników. Ostatnio spostrze¿ono, ¿e przeciwcia³a przeciw Hev b 7 znacznie
czêciej wystêpuj¹ np. u doros³ych ni¿ u dzieci [17].
Na ogó³ uwa¿a siê, ¿e alergizuj¹ g³ównie proteiny
oporne na trawienie. Jednak badania wykonane z u¿yciem symulowanego soku ¿o³¹dkowego (SGF  simulated gastric fluid) wykaza³o, ¿e wiêkszoæ bia³ek
lateksu i rolin jadalnych rozk³adana jest ju¿ w ci¹gu
4 minut [18], co  jak wspomniano  nie dotyczy panalergenów z grupy LTPs [6], nie odgrywaj¹cych roli
w powstawaniu omawianego zespo³u.
Banan

Banan (Musa paradisiaca) jest pierwszym
owocem, o którym wiedziano, ¿e daje odczyny krzy¿owe z bia³kiem lateksu. Jednak zespó³ lateksowoowocowy nie jest jedynym powodem z³ego znoszenia banana, bo istniej¹ i inne przyczyny nadwra¿liwoci na ten owoc. Obserwuj¹c w Hiszpanii 7698
pacjentów dermatologicznych wykryto wród nich
142 doros³ych uczulonych na pokarm. Z nich 33 chorych by³o nadwra¿liwych na wie¿e owoce, w tym 12
na banany. Tylko u ponad po³owy tych ostatnich
wspó³istnia³a alergia na lateks, a pozostali nie reagowali na ten sk³adnik gumy [19]. W grupie 45 pacjentów, obserwowanych w Niemczech, RAST z wyci¹giem banana by³ u wszystkich dodatni, ale jedynie u
23 badanych stwierdzono z³e znoszenie tych owoców.
Pos³uguj¹c siê metod¹ hamowania RAST obserwowano w surowicach tych osób ciekawe zjawisko: preinkubacja z lateksem ca³kowicie hamowa³a RAST z
bananami, a preinkubacja z bananami tylko czêciowo hamowa³a RAST z lateksem. Dowodzi³o to, ¿e wy³¹cznie czêæ antygenów lateksu daje odczyny krzy¿owe z bia³kiem banana [7]. Spostrze¿ono te¿, ¿e banan zawiera dziesiêæ alergizuj¹cych sk³adowych
wspólnych z lateksem. Poszczególni pacjenci s¹ nadwra¿liwi wy³¹cznie na pojedyncze epitopy, a tylko w
surowicy jednego z 16 badanych wykryto IgE skierowane przeciw wszystkim 10. [9]. Wiêkszymi alergenami banana s¹ dwie chitynazy klasy I, bardzo przypominaj¹ce wyodrêbnione z awokado i z kasztana jadalnego [20].
W grupie 18 osób z dodatnimi próbami na
banany u po³owy uczulenie przebiega³o bezobjawowe, u 3 wystêpowa³ tylko wi¹d skóry r¹k i w otoczeniu ust, a u pozosta³ych 9 pacjentów obserwowano
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ró¿ne objawy anafilaksji, w tym u jednego bardzo ciê¿kie dolegliwoci ze strony przewodu pokarmowego
z wymiotami i silnymi bólami brzucha. W innej grupie chorych le znosz¹cych ró¿ne owoce u 8 stwierdzono po bananach astmê, a u 4  wstrz¹s anafilaktyczny. Alergia na banany by³a jedynym powodem
dolegliwoci u 6 pacjentów z astm¹ (mniej ni¿ u po³owy) oraz u 3 innych ze wstrz¹sem (75%) [11].
U 28-letniej pacjentki, dot¹d dobrze toleruj¹cej banany, po kolejnym spo¿yciu tego owocu wyst¹pi³ obrzêk
Quickego na twarzy i silna dusznoæ. Nastêpnie, u chorej tej stwierdzono uczulenie na kasztany jadalne i na
lateks [21].
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Kartofle i pomidory
Zwi¹zek tych dwóch jarzyn z zespo³em lateksowo-owocowym jest szczególnie dyskusyjny. Niektóre
jednak obserwacje wskazuj¹, ¿e u czêci osób uczulonych na NRL ta zale¿noæ zachodzi. W grupie 58 pacjentów z omawianym zespo³em z³e znoszenie pomidorów podawa³y 22 osoby (dla porównania banana i kiwi oddzielnie  po 23 chorych), a w surowicach ponad
po³owy tych pacjentów wykryto swoiste IgE. Metod¹
hamowania RAST wykazano, ¿e antygeny pomidora
daj¹ odczyny krzy¿owe z lateksem [7]. Uczulenie na
kartofle jest bardzo z³o¿one. Antygenami s¹ g³ównie
substancje ciep³ochwiejne i dlatego warzywo to mo¿e
byæ spo¿ywane przez osoby nañ uczulone, które nie
Kiwi i awokado
toleruj¹ obierania. U kobiet przygotowuj¹cych posiWbrew najwczeniejszym spostrze¿eniom oka- ³ek nieraz obserwuje siê uczulenie wziewne (tzw. astza³o siê, ¿e czêciej ni¿ banan odczyny krzy¿owe z la- mê gospodyñ domowych) czy kontaktowe (wyteksem daje awokado [3]. Ostatnio w awokado wykry- prysk). U 33 chorych uczulonych na lateks dodatnie
to chitynazy klasy I daj¹ce odczyny krzy¿owe z ba- próby punktowe z wyci¹giem ziemniaka stwierdzonanem [20]. U niektórych badanych alergia na awo- no u 40% badanych (czêciej ni¿ z bananami i kiwi,
kado i kiwi wystêpuje jednoczenie. W jednej z ob- ale rzadziej ni¿ z awokado), a u 7 osób po prowokacji
serwowanych grup chorych, sporód 17 nadwra¿li- wyst¹pi³y objawy kliniczne [10]. W surowicach 29%
wych na awokado, 4 le znosi³y tak¿e kiwi [7]. W in- osób z grupy 35 doros³ych uczulonych na NRL wynej 35-osobowej grupie uczulonych na lateks i awo- kryto przeciwcia³a reaguj¹ce zarówno z Hev b 7, jak
kado 4 pacjentów nie tolerowa³o kiwi [13]. Sporód i z alergenem kartofli Sol t 1. Metod¹ hamowania ELI142 chorych z nadwra¿liwoci¹ pokarmow¹ awoka- SA wykazano, ¿e miêdzy tymi antygenami zachodz¹
do wywo³ywa³o klinicznie jawn¹ alergiê u 13 osób odczyny krzy¿owe [17]. Opisano tak¿e pacjentkê
[19]. IgE przeciw awokado mog¹ byæ u konkretnego nadwra¿liw¹ na lateks, u której alergia na kartofle by³a
chorego jedynymi reaguj¹cymi z jakim owocem. powodem astmy [23].
Natomiast analogiczne przeciwcia³a skierowane przeciw kiwi, melonom, brzoskwini, fidze czy kasztanom Pozosta³e owoce
jadalnym wykrywano tylko u tych nadwra¿liwych na
Badaj¹c surowice 125 chorych uczulonych na
gumê, którzy nie tolerowali kilku gatunków rolinnych lateks, swoiste IgE przeciw ananasowi wykryto
produktów spo¿ywczych. Jednak podkrelano, ¿e po- u 19,4% osób, przeciw melonowi  u 19,1%, przeciw
wy¿szych obserwacji dokonano na Wyspach Kanaryj- fidze  u 24,3%, a przeciw mango  u 17,6%. Przeciwskich, gdzie spo¿ycie awokado jest szczególnie du¿e cia³a skierowane przeciw 3 ostatnim wyliczonym owo[7]. W grupie 17 uczulonych na awokado u 10 wykry- com zawsze by³y wyrazem wielowa¿nej alergii na poto tak¿e alergiê na lateks, u 8 - na kasztan i u tylu¿ na karm, a tylko skierowane przeciw ananasowi wystêbanan [13]. Alergia na oba omawiane owoce czêsto powa³y w niektórych surowicach jako jedyne reaguprzebiega bezobjawowo, ale mo¿e te¿ przejawiaæ siê j¹ce z produktami spo¿ywczymi pochodzenia rolindolegliwociami ze strony ró¿nych narz¹dów.
nego [7]. W Bangladeszu zebrano 32 przypadki,
U jednego chorego trzykrotnie po kontakcie w których objawy spostrzegano bezporednio po zjez antygenami kiwi (dwa polega³y na spo¿yciu tego dzeniu ananasa. U wiêkszoci pacjentów pocz¹tkoowocu, trzeci by³ wywo³any wykonaniem próby punk- wo obserwowano pokrzywkê, po której wystêpowatowej) stwierdzono wi¹d, kaszel, dusznoæ, spadek ³y bóle brzucha, wymioty lub biegunka. Zwykle docinienia krwi, bóle brzucha i wymioty [14]. U 17 pa- legliwoci cofa³y siê po up³ywie pó³ godziny. U niektócjentów z alergi¹ natychmiastow¹ na awokado wstrz¹s rych osób wystêpowa³ wstrz¹s anafilaktyczny, a u poanafilaktyczny wyst¹pi³ u 7, pokrzywka u 6, wymio- jedynczych  cinienie krwi by³o nieoznaczalne. Poty u 2, a napad astmy i objawy rhinoconjunctivitis  ziom ogólnego IgE by³ wzmo¿ony zaledwie u 4 badaka¿de u jednego [13]. Osobliwoci¹ alergii na awo- nych [24]. Wed³ug niektórych autorów melon, obok
kado jest mo¿noæ wywo³ywania przez jego sk³ado- banana, daje szczególnie czêsto odczyny krzy¿owe
we kontaktowego zapalenia skóry. Zachodzi to dziê- z lateksem [11], co jednak nie jest zjawiskiem obserki obecnoci olejku otrzymywanego z tego owocu wowanym we wszystkich krajach. W Hiszpanii spo(wed³ug obliczeñ z lat 80. Food and Drug Admini- strze¿ono, ¿e w grupie 25 osób nadwra¿liwych na lastration), jest on obecny a¿ w 19 000 wyrobów kos- teks najwiêcej (po 9 pacjentów) nie tolerowa³o kaszmetycznych [22].
tanów jadalnych i awokado, a tylko 7  bananów [4].
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Podsumowanie
Wydaje siê, ¿e wspó³czesne pogl¹dy na zespó³ lateksowo-bananowy mo¿na podsumowañ nastêpuj¹co. Czêæ bia³ek obecnych w NRL (natural
rubber latex) jest panalergenami i daje niew¹tpliwe
odczyny krzy¿owe z kilkoma artyku³ami spo¿ywczymi pochodzenia rolinnego. Zwykle odczyny te s¹
powodem zmian tylko u czêci osób nadwra¿liwych
na dany produkt, a u pozosta³ych nie stwierdza siê
uczulenia na omawian¹ sk³adow¹ gumy, gdy¿ pacjenci ci s¹ nadwra¿liwi na zupe³nie odmienne antygeny
np. na LTPs, lub inne bia³ka reaguj¹ce z py³kiem rolin i powoduj¹ce zespó³ alergii jamy ustnej (OAS).
Wyliczenie owoców le znoszonych przez chorych z
latex-fruit syndrome utrudnia fakt, ¿e nieraz spostrzega siê przypadkowo zachodz¹ce, jednoczesne uczuPimiennictwo
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