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Nowe możliwości diagnostyki w alergii na pokarmy

The new perspectives/possibilities in food allergy diagnosis

Krystyna WąsoWsKa-KróliKoWsKaB, D–F, aneta KrogulsKaB, D–F

Klinika alergologii, gastroenterologii i Żywienia Dzieci iii Katedry Pediatrii uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,   
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

alergia na pokarmy (aP) jest szeroko rozpowszechnionym, a w dodatku narastającym schorzeniem, szczególnie 
w populacji wieku rozwojowego. Właściwa diagnostyka aP odgrywa kluczową rolę, szczególnie u dzieci. Diagnostyka aP 
jest zadaniem trudnym i wciąż niedoskonałym. Do podstawowych narzędzi diagnostycznych aP należą: wywiad, dieta elimi-
nacyjna, badanie fizykalne, ocena sige in vivo i in vitro oraz doustne próby prowokacyjne, które niezmiennie od lat pozostają 
złotym standardem diagnostycznym. W pracy przedstawiamy nowe możliwości diagnostyki z zastosowaniem alergenów re-
kombinowanych, testów mikrooznaczeń, testów aktywacji komórkowej, atopowych testów płatkowych i innych. 
Słowa kluczowe: alergia na pokarmy, diagnostyka molekularna, alergenowy test mikrooznaczeń.

Food allergy (Fa) is a widespread and growing disease, especially in children and adolescents. Proper diagnosis of 
Fa plays a crucial role, especially in children. Fa diagnosis is difficult and is still imperfect. the basic diagnostic tools for Fa 
include: history, elimination diet, physical examination, assessment of specific ige in vivo and in vitro and oral food challenges, 
that consistently over the years have remained the gold standard diagnostic tool. in this paper the authors present new oppor-
tunities for diagnostics using recombinant allergens, microarray test, test cell activation, atopy patch tests etc,.
Key words: food allergy, molecular diagnosis, component-based allergen-microarray.

Streszczenie

Summary

pokarmu z diety oraz ich ponowne pojawienie się po doust-
nej prowokacji pokarmem, która niezmiennie od lat stanowi 
złoty standard diagnostyczny. 

Podstawowym narzędziem diagnostycznym aP jest wy-
wiad, który jest niezwykle cennym elementem rozpoznania, 
ale wyniki wielu badań potwierdzają słabą korelację mię-
dzy informacjami uzyskanymi od pacjenta a wynikami prób 
prowokacyjnych [10, 11].

AP IgE-zależna
Podstawą rozpoznania alergii IgE-zależnej jest ocena 

uczulenia metodą in vivo (punktowe testy skórne – PTS) i/lub 
in vitro (sIgE w krwi). na podstawie dotychczasowych ba-
dań wykazano, że ocena sige charakteryzuje się niskim 
wskaźnikiem predykcji dodatniej (tj. < 50%), stąd dodatnie 
testy skórne u pacjentów tolerujących pokarmy są częste. 
Wartość predykcyjna wyniku ujemnego wynosi > 95%, 
stąd niestwierdzenie sige pozwala z wysokim prawdopo-
dobieństwem wykluczyć aP ige-zależną. Co prawda wyż-
sze stężenie sige oraz większy bąbel w Pts są związane 
z wyższym prawdopodobieństwem wystąpienia reakcji 
klinicznej, ale nadal nie wskazują na stopień ciężkości re-
akcji. Ponadto mimo prób ustalenia tzw. punktów odcię-
cia w odniesieniu do Pts i stężenia sige (tab. 1) nie udało 
się dotychczas określić wartości uniwersalnych dla dzieci, 
niezależnie od wieku czy strefy geograficznej [12–17]. Kli-
niczne znaczenie tych testów jest jeszcze bardziej ograni-
czone, ponieważ uczulenie często nie jest wykrywane za 
pomocą komercyjnie przygotowanych odczynników z po-
wodu labilności alergenów, a ponadto u części pacjentów 
stwierdzono miejscową produkcję ige w obrębie przewodu 
pokarmowego (przy braku sige w skórze). stężenie krążą-
cej ige nie odzwierciedla tkankowego stężenia tej immuno-
globuliny w miejscu toczącego się zapalenia alergicznego. 
Często mimo przekonujących objawów choroby krążące 
ige pozostają niewykryte, ponieważ skierowane są przeciw 
alergenom zmienionym podczas obróbki technologicznej, 

Wstęp
alergia na pokarmy (aP) jest szeroko rozpowszechnio-

nym, a w dodatku narastającym schorzeniem, szczególnie 
w populacji wieku rozwojowego. szacuje się, że dotyczy od 
1 do 10% populacji [1, 2]. stanowi równocześnie najczęst-
szy czynnik przyczynowy reakcji anafilaktycznych u dzieci, 
których częstość w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła 7-krot-
nie [3]. Dane z publikacji wskazują również, że aP doty-
czy około 35% dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry 
(aZs), 8% dzieci chorych na astmę i 10–17% dzieci z aler-
gicznym nieżytem nosa [4–6]. Co więcej, alergia na jeden 
alergen pokarmowy stanowi czynnik ryzyka rozwoju uczu-
lenia na inne alergeny pokarmowe, jak również wziewne, 
w późniejszym okresie życia. stwierdzono ponadto, że aP 
jest czynnikiem ryzyka rozwoju astmy [7–9]. stąd właściwa 
diagnostyka aP odgrywa kluczową rolę u dzieci. Ponadto 
należy podkreślić, że w wyniku błędnej diagnozy może do-
chodzić do wzrostu ryzyka poważnych lub śmiertelnych re-
akcji oraz nadmiernego stosowania restrykcyjnych diet, pro-
wadzących do niedoborów żywieniowych, braku rozwoju 
tolerancji i obniżenia jakości życia pacjentów i ich rodzin.

Diagnostyka aP jest zadaniem trudnym i wciąż niedo-
skonałym, wynikającym z szeregu czynników, takich jak: 
złożoność mechanizmów patogenetycznych, różnorod-
ność alergenów pokarmowych, zmienna natura antygeno-
wa i różne sposoby przenikania do ustroju, indywidualna 
wrażliwość osobnicza, występowanie reakcji krzyżowych, 
obecność alergenów zamaskowanych, różnorodna manife-
stacja kliniczna i zróżnicowany czas jej wystąpienia. rodzaj 
stosowanych metod diagnostycznych zależy od rodzaju 
patomechanizmu leżącego u podstaw danego schorzenia, 
innego w aP ige-zależnej, aP ige-niezależnej bądź aP mie-
szanej.

Podstawę rozpoznania aP stanowi potwierdzenie związ-
ku przyczynowo-skutkowego między spożyciem szkodli-
wego pokarmu a występowaniem dolegliwości, o czym 
świadczy ustąpienie objawów po wykluczeniu szkodliwego 
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się, że im niższe stężenie gal d 1, tym większe prawdopo-
dobieństwo tolerancji jajek poddanych obróbce termicznej 
[25, 26]. Choć gal d 1 stanowi zaledwie 10% białka jaja, to 
wydaje się być najważniejszym komponentem alergenowym 
jaja kurzego, związanym z przetrwałą na nie alergią. 

Do najważniejszych białek mleka krowiego należą: 
β-laktoglobulina (Bos d 5), α-laktoalbumina (Bos d 4), al-
bumina surowicy bydlęcej (Bos d 6), laktoferryna z białek 
serwatkowych oraz mieszanina białek kazeinowych, okre-
ślanych mianem Bos d 8. Bos d 8 stanowiący 78% białek 
mleka krowiego, składa się z 4 grup białkowych: α s1-case-
in (Bos d 8 α -s1), α s2-casein (Bos d 8 α -s2), β-casein (BC) 
(Bos d 8 β), and  κ-casein (Bos d 8 κ) [27, 28]. W odróżnieniu 
od alergii na jajko, badania oceniające znaczenie poszcze-
gólnych komponentów alergenów w alergii na białka mleka 
krowiego są sprzeczne, i tak wydaje się, że zarówno Bos d 8,  
α s1-kazeina, α-laktoalbumina, jak i laktoferryna mogą mieć 
podstawowe znaczenie w rozwoju choroby [29–35]. We-
dług D’urbano, głównym komponentem alergenów mleka 
wydaje się być Bos d 8 [17], a jego obecność w odpowied-
nim mianie może pomóc w oszacowaniu wyniku doustnej 
prowokacji, bez konieczności jej wykonania. Wykazał on 
równocześnie, że zastosowanie metody immunoCaP isaC 
zwiększa wartość predykcji ujemnej do 80% w porówna-
niu z 60% metodą immunoCaP [17]. Z kolei ott podaje, 
że choć oznaczanie komponent alergenowych metodą mi-
kromacierzy jest obiecującym narzędziem diagnostycznym 
w alergii na pokarmy, to nie pozwala w większości przypad-
ków na odstąpienie od doustnych prowokacji [36]. 

Do najważniejszych komponentów orzeszków ziem-
nych należą: ara h 1, ara h 2, ara h 3 – tzw. komponenty 
swoiste oraz ara h 5, ara h 8 i ara h 9 – komponenty krzy-
żowo reagujące. Według nicolaou, obecność sige w krwi 
dla ara h 2 i/lub ara h 1/ara h 3 wskazuje, że 95% z tych 
pacjentów wykaże dolegliwości po spożyciu orzeszków 
ziemnych [37, 38]. shreffler podaje, że ciężkie reakcje sys-
temowe łączą się z obecnością ara h 1, ara h 2, ara h 3, 
w odróżnieniu od Flintermana, który takiej zależności nie 
stwierdził [39, 40]. Znaczenie poszczególnych komponen-
tów różni się w zależności od położenia geograficznego 
i tak w usa pacjenci z alergią na orzeszki ziemne najczę-
ściej są uczuleni na ara h 1–3, w Hiszpanii – na ara h 9, 
a w szwecji – na ara h 8 [38]. Za najważniejszy marker 
alergii na soję uznaje się gly m 5 i gly m 6 [41], a w alergii 
na mąkę markerem reaktywności klinicznej wydaje się być 
ω-5 gliadyna (tri a 19) [42]. 

najczęstszym źródłem alergenów roślinnych są: seler, 
marchew, pomidor, jabłko, brzoskwinia i kiwi. W zależno-
ści od drogi uczulenia, mogą być one źródłem alergii pier-
wotnej bądź wtórnej, przez alergeny krzyżowo reagujące, 
w wyniku pierwotnego uczulenia na pyłki bądź lateks. na 
podstawie CrD wykazano, że głównymi markerami w aler-
gii na kiwi jest act d 1 i act d 3. 

gotowania, smażenia, podczas trawienia lub przeciw aler-
genom, które zostały ujawnione w wyniku tych procesów. 
Powszechnie stosowane testy komercyjne pozwalają jedy-
nie na wykrywanie przeciwciał przeciw alergenom, które 
występują w źródłowym materiale pokarmowym. nowe 
możliwości diagnostyczne wiążą się z rozwojem metod 
inżynierii genetycznej, które pozwalają na otrzymywanie 
alergenów rekombinowanych i ich zastosowanie w testach 
in vivo i in vitro. Prawdopodobnie umożliwi to precyzyjne 
określenie właściwej cząsteczki odpowiedzialnej za uczu-
lenie. alergeny rekombinowane zostały dokładnie scha-
rakteryzowane pod względem sekwencji aminokwasowej, 
konfiguracji przestrzennej, właściwości fizykochemicznych 
i immunogenności. Wartość i przydatność testów skórnych, 
pomiaru stężeń sige i testów aktywacji komórkowej z uży-
ciem antygenów rekombinowanych istotnie wzrasta [18].

Tabela 1. Wartości predykcyjne dla sIgE i PTS dla wybra-
nych alergenów głównych

Rodzaj aler-
genu

Reaktywność 
~ 50%

Reaktywność 
~ 95%
> 2 r.ż.

Reaktywność 
~ 95%
< 2 r.ż.

Mleko sige = 2 ku/l sige = 15 ku/l
Pts = 8 mm

sige = 5 ku/l
Pts = 6 mm

Jajko sige = 2 ku/l sige = 7 ku/l 
Pts = 7 (6–9) 
mm

sige = 2 ku/l
Pts = 5 (3–5) 
mm

orzeszki 
ziemne

sige = 2 ku/l 
(przekonują-
cy wywiad)
sige = 5 ku/l 
(nieprze-
konujący 
wywiad)

sige = 14 ku/l 
Pts = 7–8 
mm

–
Pts = 4 mm

Ponadto dotychczasowa ocena sige oparta jest na eks-
traktach alergenów złożonych z wielu komponentów o róż-
nym znaczeniu klinicznym. Wydaje się, że oznaczanie sige 
skierowanych przeciw swoistym molekułom alergenowym 
może być bardziej przydatne zarówno w rozpoznawaniu, 
jak i ocenie nasilenia choroby. Wreszcie, choć złotym stan-
dardem diagnostycznym pozostają doustne próby prowo-
kacyjne, to metody te są jednak obarczone pewnymi niedo-
godnościami, takimi jak: ryzyko wywołania ciężkiej reakcji 
anafilaktycznej, możliwość przebadania zaledwie jednego 
lub tylko kilku alergenów oraz czasochłonność, wysoki 
koszt i kłopotliwość wykonania. stąd stale poszukuje się te-
stu diagnostycznego in vitro, który pozwoliłby na ustalenie 
trafnego rozpoznania alergii na pokarmy bez konieczności 
przeprowadzenia doustnych prób prowokacyjnych [17, 19]. 
takim testem może okazać się test mikromacierzy otwiera-
jący nową erę w alergologii [20–23]. najnowsza koncepcja 
diagnostyki oparta jest na wykorzystaniu możliwości okre-
ślania struktury molekularnej białek alergenowych (CrD 
– component resolved diagnosis), co umożliwia ustalenie 
najsilniej alergizujących pojedynczych cząsteczek występu-
jących w źródłowym materiale alergenowym (ryc. 1). Wia-
domo, że źródło alergenu zawiera tysiące molekuł, ale tylko 
nieliczne z nich wywołują reakcję alergiczną. Diagnostyka 
CrD została zastosowana w połączeniu z techniką mikro-
macierzy w teście immunoCaP isaC (immuno solid-phase 
allergo Chip). ten nowoczesny test do analizy stężeń sige, 
pozwala określić uczulenie na poszczególne komponenty 
alergenu [24].

Badania prowadzone ostatnio z zastosowaniem tej meto-
dy mają przede wszystkim na celu wyłonienie komponentów 
alergenów, charakterystycznych dla określonych fenotypów 
aP. i tak wykazano, że spośród głównych alergenów jajka, do 
których należą: ovomucoid (gal d 1), ovalbumina (gal d 2), 
ovotransferyna (gal d 3,) i lizozym (gal d 4), wysokie stężenie 
gal d 1 wiąże się z przetrwałą alergią na jajka oraz sugeruje 

 

źródło alergenu 

ekstrakt alergenowy 

swoista molekuła alergenu 

krzyżowo-reagująca  
molekuła alergenu 

Rycina 1. od źródła alergenu do molekuły
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AP IgE-zależna i IgE-niezależna – inne 
badania

Testy aktywacji komórkowej

Test uwalniania histaminy z bazofili – HRT (Histamine 
Release Test) lub Test uwalniania tryptazy z bazofili – TRT 
(Tryptase Release Test). Bazofile są procentowo najmniej 
liczną populacją ludzkich leukocytów, mimo to w patoge-
nezie reakcji alergicznych odgrywają zasadniczą rolę przez 
uwolnienie mediatorów w wyniku ige-zależnej i ige-nieza-
leżnej aktywacji. 

Test aktywacji bazofila BAT (Basophil Activaton Test) 
– ocena markerów aktywacji bazofili techniką cytometrii 
przepływowej pozwala na określenie odsetka aktywowa-
nych, ulegających degranulacji bazofili przez ocenę ekspre-
sji cząsteczki CD63, lub CD203c, których obecność charak-
teryzuje aktywowane przez swoisty alergen lub nieswoisty 
degranulator komórki. 

Test CAST-ELISA (Cellular Antygen Stimulator Test) 
umożliwia ocenę produkcji de novo sulfidoleukotrienów 
(slts) przez wyizolowane leukocyty krwi obwodowej sty-
mulowane domniemanym swoistym alergenem w obecno-
ści niewielkich stężeń il3, il5 lub gM-CsF. Mimo dużej 
zgodności tego testu z Pts i sige w surowicy jego wartość 
diagnostyczna jest umiarkowana. 

innym testem jest wywołane alergenem uwalnianie hi-
staminy i sulfidoleukotrienów z bazofili zdrowych dawców 
uczulonych biernie z zastosowaniem surowicy chorego na 
alergię pacjenta [54]. Zaletą tych testów jest możliwość 
użycia szerokiej gamy pokarmów, włącznie z pokarmami 
surowymi, wysoko oczyszczonymi pokarmami natywnymi 
i alergenami rekombinowanymi. Wadą wykorzystania ba-
zofili może być fakt, że u pewnej grupy pacjentów z po-
twierdzoną alergią nie odpowiadają one na stymulację 
alergenową (tzw. non-releasers). Możliwości diagnostyczne 
testów aktywacji komórkowej bazofili nadal wymagają dal-
szych badań potwierdzających ich przydatność kliniczną 
w diagnostyce – czułość i swoistość tych testów różni się 
w zależności od pokarmu alergizującego i zastosowanego 
modelu doświadczalnego. 

Test transformacji blastycznej limfocytów i test hamo-
wania migracji leukocytów nie znalazły powszechnego 
zastosowania. Podobnie nie przyjęło się oznaczanie eCP 
(eozynophilic cationic protein), tryptazy oraz eikozanoidów 
w moczu. 

Immunoblotting

Metoda ta poszerza i koryguje rozpoznanie ustalone 
na podstawie innych klasycznych testów wykrywających 
swoiste ige. Pozwala wykryć przeciwciała przeciw białkom 
i epitopom niewrażliwym na proces denaturacji, np. ltP (Li-
pid Transfer Protein). 

Choć badania nad nowymi możliwościami diagnostyki 
alergii na pokarmy trwają, to nadal metodą o priorytetowym 
znaczeniu są doustne próby prowokacyjne.

Ponadto w dotychczasowych badaniach próbuje się 
powiązać obecność określonych komponent ze stopniem 
ciężkości reakcji alergicznej i długotrwałością procesu aler-
gicznego [25–46]. W odróżnieniu od standardowej diagno-
styki molekularna diagnostyka alergenów może pomóc rów-
nież w zróżnicowaniu uczulenia pierwotnego od uczulenia 
będącego wynikiem reakcji krzyżowej. i tak wykazano, że 
głównym alergenem pyłku brzozy jest Bet v 1, natomiast 
Bet v 2 czy Bet v 4 są markerami reaktywności krzyżowej 
[47–50]. Jednoczasowa ocena wielu komponent alergeno-
wych metodą testu immunoCaP isaC uzasadnia zastoso-
wanie tej metody w szczególności u dzieci, które cierpią 
na przewlekłe, nawracające dolegliwości, z niejednoznacz-
nym obrazem uczulenia, z uczuleniem na wiele alergenów, 
u których przyczyna dolegliwości jest trudna do ustalenia, 
co w szczególności charakteryzuje pacjentów z alergią po-
karmową [50]. 

oprócz przydatności technologii mikromacierzy w dia-
gnostyce, ocenie ryzyka reakcji klinicznej i rokowaniu, me-
toda ta może wpłynąć również na udoskonalenie leczenia, 
przez precyzyjne określenie rodzaju diet eliminacyjnych 
oraz wyłonienie pacjentów, u których istnieje konieczność 
zabezpieczenia w epinefrynę, w sytuacji ciężkich reakcji 
ogólnoustrojowych. należy również podkreślić, że poza 
równoczesną oceną uczulenia na wiele alergenów rekom-
binowanych lub wysoce oczyszczonych, technologia ta 
wymaga bardzo niewielkiej próbki krwi (30 μl surowicy na 
112 komponent), co ma priorytetowe znaczenie w pediatrii 
(w odróżnieniu od 50 μl surowicy na 1 alergen w standardo-
wej ocenie sige). Biorąc pod uwagę wykazaną skuteczność 
immunoterapii swoistej w alergii na białka mleka krowiego, 
jajka czy orzeszki ziemne wydaje się, że udoskonalona dia-
gnostyka alergologiczna umożliwiająca analizę uczulenia 
na poszczególne składniki ekstraktu oraz coraz jaśniej za-
rysowująca się wizja indywidualnej immunoterapii (com-
ponent resolved immunotherapy – Crit) pozwolą na wpro-
wadzenie nowych metod leczenia, jak również profilaktyki 
alergii na pokarmy [52]. test mikromacierzy może okazać 
się metodą z wyboru diagnostyki alergii typu 1, która powin-
na stanowić podstawę ustalenia, a następnie monitorowania 
terapii alergii ukierunkowanej na pacjenta. 

AP IgE-niezależna
W diagnostyce aP ige-niezależnej, oprócz doustnych 

prób prowokacyjnych, zastosowanie znalazły: atopowe te-
sty płatkowe (APT) i badania endoskopowe z pobraniem 
bioptatów. aPt to testy naskórkowe wykonywane z alerge-
nami, które typowo wywołują reakcje ige-zależne z nastę-
pową oceną stanu wypryskowego w obrębie skóry. Mogą 
stanowić dodatkowe narzędzie diagnostyczne, szczególnie 
u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry i aP, ale nie są 
metodą rutynowo zalecaną. Wykazano, że choć aPt, szcze-
gólnie zastosowane łącznie z sPt i sige, zwiększają trafność 
rozpoznania, to jednak nie pozwalają na odstąpienie od 
prób prowokacji doustnej [53]. Badania endoskopowe mogą 
być przydatne w diagnostyce gastroenteropatii eozynofilo-
wych oraz zespołach zapalenia odbytnicy lub odbytnicy 
i okrężnicy, indukowanych alergenami pokarmowymi. 
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