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Alergia na ryby
Fish allergy
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Streszczenie

Alergia na ryby choć nie jest częsta, może być przyczyną ciężkich zagra-
żających życiu reakcji anafilaktycznych po przypadkowym narażeniu na 
alergeny ryb. Białko parwalbumina jest głównym alergenem ryb wy-
wołującym reakcje niepożądane i jest odpowiedzialna za reakcje u 96-
100% pacjentów. Do chwili obecnej nie ma leczenia przyczynowego  
a jedynym sposobem postępowania jest unikanie alergenów. Prawidło-
wa diagnostyka jest warunkiem dalszego postępowania oraz skutecz-
nego unikania narażenia. Obecnie w ramach europejskiego Projektu 
FAST prowadzone jest pierwsze badanie hipoalergicznej szczepionki  
w alergii na rybę.
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Summary

Fish allergy, although not common, may result in severe life-threaten-
ing anaphylactic reactions after accidental exposure to fish allergens. 
The protein called parvalbumin is the major fish allergen responsible 
for adverse reactions occurring in 96-100% of fish-allergic patients.  
Up to now no causal treatment has been available, and allergen avoid-
ance is the only way to prevent hypersensitivity reactions. Proper diag-
nosis is critical for efficient fish allergen avoidance. Currently, within 
the framework of the European Project FAST the first study of hypoal-
lergenic vaccine to fish allergy is being conducted.
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Wprowadzenie
Objawy nadwrażliwości na mięso ryb stwierdza się za-

równo u dorosłych jak i u dzieci, częściej stwierdza się ją  
w krajach, w których spożywa się więcej mięsa ryb. W więk-
szości przypadków ma ona mechanizm IgE-zależny, stąd 
właściwe jest określenie jej jako nadwrażliwość immuno-
logiczna czyli alergia. Głównym alergenem ryb jest białko 
parwalbumina, która znajduje się w białej tkance mięśnio-
wej ryb. Alergia na ryby ma szerokie spektrum objawów od 
łagodnych takich jak zespół OAS czy pokrzywka do cięż-
kich reakcji w postaci obrzęku naczynioruchowego, astmy 
oskrzelowej lub wstrząsu anafilaktycznego. Bardzo często 
występują objawy żołądkowo-jelitowe. U niektórych osób 
bardzo silne objawy nadwrażliwości wywoływane są po-
przez kontakt ryby ze skórą a nawet tylko przez jej zapach.

Celem tego artykułu jest omówienie współczesnej wie-
dzy na temat epidemiologii, kliniki, diagnostyki oraz postę-
powania w alergii na ryby.

Epidemiologia alergii na ryby
Ryba stanowi cenne źródło niezbędnych aminokwasów, 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, jodu oraz wita-
min rozpuszczalnych w tłuszczach. Spożycie ryb w krajach 

europejskich jest dość stabilne, ale światowy popyt na ryby 
i produkty rybne zwiększa się systematycznie [1,2]. Więk-
szość badań dotyczących częstości alergii na ryby opartych 
jest na zgłaszanych przez osoby uczulone objawach alergii 
pokarmowych [1,3]. Szacuje się, że około 1% ogólnej popu-
lacji cierpi na alergię na ryby [4].

Alergia na owoce morza, w tym na ryby i skorupiaki, 
to zazwyczaj alergia trwająca całe życie, dotycząca około 
5% dzieci i 2% ze wszystkich osób dorosłych. Choć niekie-
dy alergie na skorupiaki i na ryby są omawiane jednocze-
śnie, prawdopodobnie ze względu na zwyczaje kulinarne, 
to alergeny powodujące nadwrażliwość alergiczną na ryby 
są zupełnie inne niż alergeny skorupiaków i nie wykazują 
reakcji krzyżowych.

Częstość występowania objawów alergii na ryby różni 
się znacząco pomiędzy regionami świata, a także między 
dziećmi i osobami dorosłymi. Bardzo ważnym czynnikiem 
jest także ekspozycja na ryby: częstość alergii jest większa  
w krajach o wysokiej konsumpcji ryb oraz posiadających 
rozwinięty przemysł przetwórstwa ryb, takich jak: Norwe-
gia, Szwecja, Dania, Hiszpania, Portugalia, Islandia, Chiny, 
Peru, Chile, Japonia, Rosja, Stany Zjednoczone [5].
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Azja

Państwo Wiek Badana 
populacja

Liczba Własne 
badania (%)

sIgE (%) Gatunki ryb

Chiny <1 Badanie 
populacyjne

477 0,21 węgorz 
tuńczyk 
makrela 
ikra ryb 
anchois 

ryby ościste

Hong Kong 2-7 Badanie 
populacyjne

3677 0,32

Filipiny 14-16 Badanie 
populacyjne

11434 2,29

Singapur 14-16 Badanie 
populacyjne

6498 0,26

Tajlandia 14-16 Badanie 
populacyjne

2034 0,29

Europa

Państwo Wiek Badana  
populacja

Liczba Własne 
badania (%)

sIgE (%) Gatunki ryb

Dania 0,1-22 Kohorta 
urodzeniowa  

i krewni

936 0,52 ryba, dorsz

22-60 898 0,67

Wszystkie przedziały 
wiekowe

1834 0,6

Francja 2-14 Badanie 
populacyjne

2716 0,7

Norwegia 0-2 Kohorta 
urodzeniowa

2803 3,0

Szwecja 0-4 Kohorta 
urodzeniowa

2614 0,69

Turcja 6-9 Badanie 
populacyjne

2739 0,33 0,18

Drewnik A i wsp. Alergia na ryby

Alergia na ryby wśród dzieci
Alergia na ryby ma istotny negatywny wpływ na samo-

poczucie dzieci: wywołuje niepokój oraz stres w rodzinach 
dotkniętych nią dzieci. Przestrzeganie przez rodziców za-
leceń dietetycznych jest niedostateczne i wielu z nich ma 
tendencje do wprowadzania bardziej rygorystycznych diet 
eliminacyjnych niż to jest zalecane. Z drugiej strony często 
stwierdza się kolejne przypadkowe reakcje alergii – można 
je wykazać u ponad 20% zdiagnozowanych dzieci [6].

W Europie większość badań populacyjnych dotyczących 
rozpowszechnienia tej alergii pochodzi z Hiszpanii, Portu-
galii i krajów skandynawskich (tab. I). Wśród 355 dzieci  
z Hiszpanii z rozpoznaną już IgE-zależną alergią pokarmo-
wą wykazano, że alergia na ryby zaczyna się przeważnie 
przed 2. rokiem życia. W Norwegii, niepożądane reakcje 
pokarmowe odnotowano w badaniu populacyjnym wśród 
3623 dzieci i prawie 3% wszystkich reakcji u dzieci do 2. roku 
życia przypisywano rybom. Badania te wykazały, że wśród 
dzieci w Norwegii alergia na ryby jest prawie tak częsta jak 
alergia na jajka [7,8].

Alergia na ryby jest powszechna nie tylko w krajach eu-
ropejskich, ale i azjatyckich, gdzie reakcje alergiczne na ryby 
są znaczące wśród dzieci i dorosłych [9] (tab. II).

Australijskie badanie retrospektywne przeprowadzo-
ne wśród 2999 dzieci z alergią na pokarmy będących pod 
opieką uniwersyteckiej kliniki wykazało objawy alergii  
w kontakcie z rybami u 5,6% badanych; najczęściej poda-
wane gatunki uczulających ryb to tuńczyk i łosoś [10].

W USA alergię na owoce morza (ryby i skorupiaki) zgła-
szało 5,9% z 14948 badanych w ramach ankiety telefonicz-
nej dotyczącej alergii pokarmowych, z czego około 0,4% 
dotyczyła tylko alergii na ryby. Najczęściej zgłaszanymi ga-
tunkami ryb, które wywołały reakcje alergiczne były: łosoś, 
tuńczyk, sum, dorsz, ale także flądra, halibut, pstrąg i okoń. 
Większość osób z nadwrażliwością na ryby reaguje na kilka 
gatunków ryb (67%) [11].

Alergia na ryby wśród dorosłych
W Europie alergia na ryby zdarza się częściej w krajach, 

gdzie spożycie ryb jest wyższe (kraje skandynawskie, kraje 

Tabela II. Częstość alergii na ryby w Azji (zmod. na podstawie Sharp MF, Lopata AL, Clinic Rev Allerg Immunol, 2014)

Tabela I. Częstość alergii na ryby w Europie (zmod. na podstawie Sharp MF, Lopata AL, Clinic Rev Allerg Immunol, 2014)
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Europy północnej) niż obserwowane przeciętnie w pozo-
stałych państwach, i gdzie jest dobrze rozwinięty przemysł 
przetwórstwa ryb i owoców morza.

W badaniu ankietowym dotyczącym alergii pokarmo-
wych przeprowadzonym w 17 klinikach w 5 państwach  
w Europie (Dania, Szwecja, Estonia, Litwa i Rosja) wśród 
1139 osób, alergię na ryby zgłosiło 19% ankietowanych. 
W wieku ≥16 lat było 908 pacjentów, 175 osób w wieku 
od 8-15 lat i 56 dzieci w wieku od 1-7 lat. Odpowiednio 
nadwrażliwość na ryby zgłaszało 11% osób w Danii, 12% 
w Szwecji, 22% na Litwie, 26% w Estonii i 39% w Rosji.  
W Estonii, Rosji i Litwie ryby były podawane jako jedna  
z najczęstszych przyczyn nadwrażliwości pokarmowych, 
obok takich pokarmów jak: owoce cytrusowe, czekolada, 
miód, jabłka, orzechy laskowe, truskawki, pomidory, jajka 
i mleko [12].

Dane Vierk i wsp. dotyczące częstości występowania 
alergii wśród dorosłych Amerykanów (ponad 4400 osób) 
pochodzą z ankiet zebranych w trakcie badań nad bezpie-
czeństwem żywności [13]. Alergię na ryby samodzielnie 
zgłaszało 0,7% ankietowanych a 0,6% miało alergię roz-
poznaną przez lekarza. Ogólnie nie było istotnych różnic 
w częstości występowania nadwrażliwości na ryby między 
osobami w różnym wieku czy należących do różnych ras/
grup etnicznych. Podobnie zaobserwowano w badaniu te-
lefonicznym przeprowadzonym przez Sicherer i wsp., gdzie 
wśród 14948 osób częstość występowania alergii na ryby 
wyniosła około 0,4% [11]. W badaniu ankietowym prze-
prowadzonym w Kanadzie wśród 9667 osób 0,51% po-
dawało występowanie alergii na ryby [14]. W Azji, alergia 
na ryby wydaje się być także duża. Udokumentowano to 
w badaniu z Singapuru, przeprowadzonym wśród 74 osób 
dorosłych z IgE-zależną alergią pokarmową, gdzie 4,1% 
badanych miało alergię na ryby. Jednakże w tym badaniu 
alergię na skorupiaki stwierdzano znacznie częściej, bo aż  
u 33,8% pacjentów z alergią pokarmową [15]. W Afryce Po-
łudniowej wśród 594 osób dorosłych (25-46 lat) pracujących  
w przetwórstwie rybnym, 6% podawało występowanie 
alergii na ryby [16].

Wśród osób dorosłych szczególne znaczenie ma aler-
gia zawodowa na ryby. Ekspozycja zawodowa na wysokie 
stężenia alergenów ryb, w szczególności ryb przetworzo-
nych termicznie w różnych warunkach roboczych, wiąże się  
z wysoką częstością alergii na rybę. Zawodowe uczulenie 
na ryby po raz pierwszy zostało opisane w 1937 roku przez 
De Besche, u rybaka, który rozwinął objawy alergii podczas 
połowu dorsza [17]. Lopata i wsp. wykazali, że zarówno  
w Australii jak i Afryce Południowej wśród osób pracujących 
w przetwórstwie ryb i owoców morza, najczęściej zgłasza-
nym problemem zdrowotnym była wysypka na skórze (78-
81%), a następnie objawy astmatyczne (7-10%)[18].

Zawodowa ekspozycja skóry najczęściej jest wynikiem 
niezabezpieczonej obsługi przy owocach morza i ich produk-
tach ubocznych. Alergie zawodowe opisywano u pracowni-
ków narażonych na ekspozycje: stawonogów (skorupiaki, 
mięczaki), ryb (ościstych) i innych czynników pochodzących 
z owoców morza. Częstość występowania astmy zawo-
dowej wśród pracowników przemysłu przetwórstwa ryb  
i owoców morza waha się od 7-36% a zawodowego kon-
taktowego zapalenia skóry od 3-11%. Te negatywne efekty 
zdrowotne są spowodowane wysoką masą cząsteczkową 
białek (>10 kDa) zawartych w owocach morza, które pod-
czas bezpośredniego kontaktu skóry lub inhalacji wywołu-
ją reakcje IgE-zależne. Od tego czasu wykazano, że wiele 

gatunków ryb może spowodować alergię zawodową oraz 
astmę, m.in.: pstrąg, łosoś, sardynki, anchois, gładzica, 
morszczuk, tuńczyk, plamiak, dorsz i mintaj [19].

Alergeny ryb
Alergia na ryby najczęściej związana jest z reakcją IgE-

-zależną przeciw parwalbuminie będącej glikoproteiną. 
Ponad 95% osób uczulonych na ryby reaguje na parwalbu-
minę, która jest panalergenem – występuje ona u wszyst-
kich praktycznie gatunków ryb. Jest to białko termostabilne  
i odporne na procesy proteolityczne, należy do rodziny bia-
łek wiążących wapń EF-hand CBPs i bierze udział w skur-
czach mięśni ryby.

Sekwencja aminokwasów w parwalbuminach u różnych 
gatunków ryb jest bardzo podobna. Dlatego alergicy reagu-
ją zazwyczaj na wiele różnych gatunków [20]. Większość 
parwalbumin ryb należy do podtypu beta, podczas gdy 
podtyp alfa jest stwierdzany przede wszystkim w innych or-
ganizmach. Beta parwalbuminę zidentyfikowano najpierw 
jako alergen ryby dorsza bałtyckiego [21]. Później znacze-
nie tego białka jako panalergenu ryb zostało potwierdzone  
w wielu powszechnie spożywanych gatunkach, takich jak: 
łosoś, karp, makrela, tuńczyk oraz sardynki [22-26]. Parwal-
bumina dorsza bałtyckiego (Gadus callarias) Gad c 1 i par-
walbumina karpia (Cyprinus carpio) Cyp c 1 zostały opisane 
u wielu innych gatunków ryb i stanowią swoisty marker 
alergii na pozostałe gatunki ryb [27]. Obecnie zidentyfi-
kowano parwalbuminy specyficzne dla danych gatunków, 
np.: Lat c1 - barramundi, Seb m1 - karmazyn, The c1 - min-
taj, Xip g1 - miecznik, Onc m1 - pstrąg tęczowy, Sar sa1 
- sardynka pacyficzna, Lep w1 - skarp wielkogęby (tab. III).

Ryby zawierają alergeny swoiste gatunkowo oraz wspól-
ne wszystkim rybom. Na wszystkie gatunki ryb reaguje 50% 
osób z alergią, pozostałe osoby tylko na 1 gatunek. Pro-
blem reakcji krzyżowych jest związany z obecnością aler-
genów powszechnych (np. główny alergen dorsza Gad c1). 
Alergeny powszechne mają także różną aktywność alerge-
nową – występują w różnych ilościach w zależności od ga-
tunków ryb. Wynika z tego, że jedne ryby bardziej uczulają 
a drugie mniej. Już w 1937 r. de Besche wykazał, że osoby 
nadwrażliwe na jeden gatunek ryb (dorsz), mogą tolerować 
inne gatunki ryb (łosoś, pstrąg) [28]. Aas dowiódł, że część 
dzieci uczulonych na rybę reaguje na swoiste gatunkowo 
antygeny ryb, a pozostałe na alergeny różnych gatunków 
ryb [29]. W swoim badaniu opisał reakcje krzyżowe między 
gatunkami ryb u tych dzieci, które były uczulone na dorsza, 
ale tolerowały np. łososia. Hansen i wsp. opisali istnienie 
reakcji krzyżowej pomiędzy dorszem, makrelą, płastugą  
i śledziem. Silniejsze są reakcje krzyżowe dorsza z płastugą 
i śledziem [30].

Wykazano również, że nie występują reakcje krzyżowe 
ryb ze skorupiakami i pokarmami spoza grupy ryb [31].

Objawy kliniczne
Alergia na ryby najczęściej ma mechanizm IgE-zależny 

i związana jest z obecnością u pacjenta swoistych immu-
noglobulin klasy IgE wobec konkretnych białek zawartych 
w mięsie ryb. Główną drogę uczulenia stanowi droga 
pokarmowa, ale uczulić można się również za pośrednic-
twem układu oddechowego podczas wdychania alergenów 
wziewnych ryb lub w wyniku kontaktu ryb ze skórą [32-35]. 
Najczęściej obserwowane objawy kliniczne to: zespół aler-
gii ze strony jamy ustnej (OAS), zapalenie błony śluzowej 
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nosa, bóle brzucha, biegunka, pokrzywka, obrzęk naczy-
nioruchowy, astma oraz zagrażający życiu wstrząs anafilak-
tyczny [36-38]. Objawy alergii typu I występują już po kilku 
minutach od spożycia. W pojedynczych przypadkach mogą 
wystąpić z opóźnieniem, w czasie 1-2 godzin po spożyciu 
ryby. Alergeny wziewne ryb mogą być ważnymi czynnikami, 
które wyzwalają atopowe zapalenie skóry [39].

Do tej pory istnieje tylko kilka badań klinicznych, które 
zajmowały się wpływem minimalnej dawki alergenów ryb 

koniecznej dla wyzwolenia objawów alergicznych. Już nie-
wielkie ilości ryby (miligramy), wydają się być wystarczają-
ce, aby wywołać objawy alergiczne u uczulonych pacjen-
tów [40].

Często obserwuje się również reakcje krzyżowe między 
różnymi gatunkami ryb [37,41,42]. Kliniczne reakcje krzyżo-
we jeszcze bardziej widoczne są pomiędzy rybami należą-
cymi do bliskich gatunków. Z drugiej strony, pacjenci nawet 
z wysokim stopniem nadwrażliwości na jedne gatunki ryb 

Gatunek ryby Nazwa naukowa Parwalbumina

Anszowetka indyjska Trachurus japonicus Tra j 1

Danio pręgowany Danio rerio Dan r 1

Dorsz atlantycki Gadus morhua Gad m 1

Dorsz atlantycki Gadus callarias Gad c 1

Flądra/Stornia Platichthys flesus Pla f 1

Flądra japońska Paralichthys olivaceus Par ol 1

Halibut Hippoglossus hippoglossus Hip h 1

Karp Cyprinus carpio Cyp c 1

Łosoś szlachetny/atlantycki Salmo salar Sal s 1

Makrela atlantycka Scomber scombrus Sco s 1

  Scomber australasicus Sco a 1

  Scomberomorus guttatus Sco g 1

  Scomber japonicus Sco j 1

Mintaj Stolephorus indicus Sto i 1

Ostrobok japoński Thunnus thynnus Thu t 1

Pagrus czerwony Pagrus major Pag m 1

Sandacz pospolity Stizostedion lucioperca Sti l 1

Sardynka japońska Sardinops melanostictus Sar m 1

Seriola Seriola quinqueradiata Ser q 1

Sumik kanałowy Ictalurus punctatus Ict p 1

Śledź oceaniczny Clupea harengus Clu h 1

Tilapia mozambijska Oreochromis mossambicus Ore m 1

Tilapia złota Oreochromis aurea Ore a 1

Tuńczyk Thunnus obesus Thu o 1

Tuńczyk pasiasty/Bonito Katsuwonus pelamis Kat p 1

Tuńczyk wielkooki Thunnus albacares Thu a 1

Tuńczyk żółtopłetwy Theragra chalcogramma The c 1

Węgorz europejski Anguilla anguilla Ang a 1

Węgorz japoński Anguilla japonica Ang j 1

Zębacz pasiasty Anarhichas lupus Ana l 1

Tabela III. Alergeny występujące w powszechnie spożywanych gatunkach ryb na świecie (WHO/IUIS Allergen Nomenclature Sub-Committee 
www.allergen.org)
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mogą tolerować inne gatunki ryb [43,44]. Nie stwierdza się 
reakcji krzyżowej między alergenami ryb a owocami morza, 
podczas gdy w niektórych przypadkach może być obecne 
niezależne uczulenie zarówno na ryby jak i owoce morza 
[45].

W wielu przypadkach klinicznych opisano nadwrażliwość 
jedynie na pojedyncze gatunki ryb, tj.: sola, miecznik, pan-
ga/tilapia, tuńczyk/marlin oraz na łososia i ryby należące do 
rodziny łososiowatych [46-53].

Diagnostyka w alergii na ryby
Postępowanie diagnostyczne, jak w innych postaciach 

alergii na pokarmy, oparte jest na wywiadzie klinicznym, 
który powinien pozwolić na ustalenie związku przyczyno-
wego pomiędzy ekspozycją na pokarm.

Wywiad. U osób po spożyciu ryby mogą wystąpić obja-
wy ze strony przewodu pokarmowego: zespół alergii jamy 
ustnej (OAS), nudności, wymioty, biegunki i bóle brzucha; 
zmiany skórne: pokrzywka, pieczenie i/lub świąd skóry, 
obrzęk naczynioruchowy oraz ze strony układu oddecho-
wego: duszność o charakterze astmatycznym, uczucie uci-
sku w klatce piersiowej, świsty oddechowe, a także nieżyt 
nosa i spojówek. Część osób przy kontakcie ryby ze skórą, 
głównie rąk może rozwinąć objawy protein contact derma-
titis (PCD). Pojawia się zaczerwienienie, świąd i/lub piecze-
nie skóry, pokrzywka oraz obrzęk. U osób wrażliwych po 
inhalacji zapachu ryby, najczęściej gotowanej lub pieczonej, 
dochodzi do nasilenia objawów ze strony układu oddecho-
wego, tj.: nieżyt nosa, zapalenie spojówek, duszność, ucisk 
w klatce piersiowej, świsty oddechowe [31].

Wywiad nie przesądza jednak o istnieniu nadwrażliwości 
alergicznej. Następnym krokiem jest potwierdzenie uczule-
nia poprzez wykazanie obecności u pacjenta swoistych IgE 
wobec alergenów ryb w skórze (testy skórne) lub w surowi-
cy (metody immunoenzymatyczne).

Testy skórne z alergenami ryb. Dostępne są komercyjne 
wyciągi alergenów ryb do wykonywania testów skórnych 
metodą nakłucia naskórka (SPT), tj.: węgorz, pstrąg, ha-
libut, dorsz, karp, łosoś, sola, tuńczyk. Mimo dużej liczby 
gatunków ryb spożywanych na całym świecie, tylko ogra-
niczona liczba ekstraktów z alergenami ryb jest dostępna 
do punktowych testów skórnych. W związku z tym obok 
ekstraktów komercyjnych, także świeże lub przetworzone 
ryby są powszechnie wykorzystywane do analizy w testach 
skórnych. Testy typu prick-to-prick z natywnym alergenem 
istotnie zwiększyły możliwości i poprawiły jakość diagno-
styki klinicznej. Charakteryzują się one doskonałą swoisto-
ścią i wartością predykcyjną wyniku ujemnego (NPV) [54]. 
W badaniu Rosen i wsp. obejmującym dzieci i dorosłych, 
którzy przebyli reakcję anafilaktyczną wywołaną konkret-
nym pokarmem, punktowe testy skórne (SPT) ze standar-
dowymi zestawami alergenów pokarmowych były ujemne, 
natomiast testy z alergenami natywnymi, gdzie alergen wy-
brano na podstawie danych z wywiadu, były dodatnie [55]. 
Wśród zastosowanych/wybranych alergenów były m.in. 
alergeny ryb i owoców morza oraz warzyw, owoców, mleka 
krowiego i jaja kurzego.

Należy zauważyć, że ujemne wyniki punktowych testów 
skórnych z alergenami dostępnymi komercyjnie nie wyklu-
czają możliwości uzyskania dodatnich wyników prób pro-
wokacyjnych. Natomiast ujemny wynik testów punktowych 
z alergenami natywnymi w bardzo dużym stopniu wyklucza 
możliwość dodatniego wyniku próby prowokacyjnej [54,56].

Diagnostyka in vitro. W praktyce alergologicznej do 
oznaczeń swoistych IgE wobec ryb wykorzystuje się metody 
immunoenzymatyczne, umożliwiające oznaczanie stężenia 
IgE dla pojedynczych alergenów. Równie popularne są me-
tody radioimmunologiczne (np. UniCAP, Phadia). Powszech-
nie dostępne są testy wieloalergenowe IgE, np. Polycheck/
Biocheck, Euroline/Euroimmun, Allergodip/Omega (metoda 
immunoenzymatyczna) oraz AllergyScreen/Mediwiss (me-
toda immunoblot) [57].

Wprowadzony w 2009 r. do użytku laboratoryjnego 
test Immuno-CAP ISAC (Phadia) wykorzystujący technikę 
microarray, umożliwia oznaczenia alergenowo-swoistych 
przeciwciał IgE jednorazowo dla 112 alergenów natural-
nych i rekombinowanych. Pozwala to na uzyskanie profilu 
uczulenia u każdego pacjenta. Ułatwia również wyjaśnienie 
niektórych reakcji krzyżowych i umożliwia oszacowanie ry-
zyka groźnych dla zdrowia i życia reakcji, zwłaszcza u pa-
cjentów z wieloważnym uczuleniem [57,58].

Prowokacje z alergenem ryb. W przypadku wątpliwości 
co do związku przyczynowego lub rozbieżności wywiadu 
i badań alergologicznych uczulenia, konieczne może być 
wykonanie próby prowokacji pokarmowej (DBPCFC, OFC). 
Pozostają złotym standardem, potwierdzającym związek 
przyczynowo-skutkowy między występowaniem objawów 
klinicznych i odpowiedzialnych za nie alergenów pokarmo-
wych. Dzięki nim możemy ustalić lub wykluczyć nadwraż-
liwość na pokarmy, zarówno o podłożu alergicznym, jak  
i niealergicznym. Próby prowokacyjne z pokarmami moż-
na wykonywać metodą: otwartą (OFC) – pacjent zna przyj-
mowany pokarm, jednostronnie ślepą – pacjent nie zna 
przyjmowanego pokarmu i podwójnie ślepą kontrolowaną 
placebo (DBPCFC) – ani pacjent, ani lekarz nie zna przyjmo-
wanego pokarmu [59].

Alergia na pasożyta Anisakis simplex
U niektórych pacjentów reakcje po spożyciu ryby nie są 

związane z uczuleniem na alergeny ryb, ale są wynikiem 
uczulenia na larwę pasożyta ssaków morskich Anisakis sim-
plex, która zakaża ryby, głowonogi i skorupiaki. U tych cho-
rych ostre objawy alergiczne spowodowane są IgE-zależną 
reakcją nadwrażliwości na alergeny Anisakis [45,60].

A. simplex jest obleńcem, pasożytującym zwykle u ryb  
i szeroko rozpowszechnionym na całym świecie. Ilość larwy 
w rybie jest zmienna i różni się w zależności od gatunku 
ryby, miejsca połowu, pory roku i części ryby, która została 
spożyta (fragment ogonowy jest wolny od larwy). Zakażona 
ryba ma najczęściej od 1-20 larw. Zakażone pasożytem są 
najczęściej: dorsze, łososie, makrele, sardele, sardynki, sole, 
śledzie i tuńczyki. Zakażonych jest 82,5% śledzi oraz 88,5% 
dorszy odławianych w północnych rejonach Oceanu Atlan-
tyckiego [61-63].

Człowiek w wyniku spożycia świeżej, surowej lub nie-
dogotowanej ryby zakażonej pasożytem, może połknąć 
trzecie stadium larwy (L3) A. simplex. U człowieka może 
ona spowodować pasożytniczą chorobę określaną jako 
anisakiasis. Larwa ta wywołuje reakcje zapalne podczas 
przechodzenia przez błonę śluzową przewodu pokarmo-
wego. Jej wydzieliny i wydaliny mogą uczulać człowieka  
i zapoczątkować alergiczne reakcje IgE-zależne. Dolegliwo-
ści żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, ostry ból nad-
brzusza, niedrożność jelit) w przebiegu anisakiasis przypo-
minają objawy „ostrego brzucha”, nowotworu trzustki lub 
żołądka, zapalenia wyrostka robaczkowego, uchyłków jeli-
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ta grubego lub pęcherzyka żółciowego. Może być też przy-
czyną uogólnionej reakcji anafilaktycznej [61,62,64]. Reak-
cje alergiczne na alergeny Anisakis mogą wystąpić podczas 
inhalacji lub bezpośredniego kontaktu podczas przygoto-
wywania ryb w środowisku domowym lub w pracy. Mogą 
prowadzić do wystąpienia duszności astmatycznych, nieży-
tu nosa, zapalenia spojówek czy też zapalenia skóry [65].

Wśród ludności zamieszkującej obszar basenu Morza 
Śródziemnego stwierdzono występowanie wysokich stężeń 
swoistych IgE w surowicy przeciwko Anisakis simplex. Nad-
wrażliwość na A. simplex może być obecna u 6-56% osób 
dorosłych żyjących na tym obszarze. Wykazano, że 38% po-
pulacji hiszpańskiej z objawami pokrzywki ma obecne sIgE. 
Ponadto dzięki standaryzacji testów u 23% ludności w Hisz-
panii wykryto uczulenie subkliniczne [62,64].

Zjawisko zakażenia człowieka larwą A. simplex jest szcze-
gólnie częste również w Japonii, ponieważ powszechne jest 
tam spożywanie potraw przyrządzonych ze świeżych, suro-
wych ryb (sushi, sashimi) [66].

Postępowanie w alergii na ryby
Pacjenci uczuleni na rybę muszą unikać konsumpcji ryb, 

ale także być świadomi, że alergeny ryb mogą być ukryte 
w innych pokarmach i przetworach, np. w sosach do sa-
łatek. Osoby uczulone muszą stale uważać na to co jedzą 

i czy w spożywanych pokarmach nie ma alergenów ryb, co 
powoduje istotny dyskomfort i pogarsza jakość życia. Aby 
uniknąć poważnych reakcji, prowadzenie leczenia u osób  
z alergią na ryby opiera się na eliminacji produktów zawie-
rających ryby i ryb z diety osób z nadwrażliwością (ryc. 1). 
W niektórych przypadkach, doniesiono, że pacjenci mogą 
zmniejszyć nadwrażliwość w momencie wyeliminowania 
wszystkich produktów z rybą [67,68].

Pacjenci z wywiadem reakcji systemowych powinni być 
zaopatrzeni w adrenalinę w autostrzykawce do zastosowa-
nia w razie przypadkowego narażenia na alergeny ryb.

Obecne zalecenia Amerykańskiej Akademii Alergii, Astmy 
i Immunologii sugerują, że opóźnione wprowadzenie po-
karmów stałych, zwłaszcza silnie alergizujących pokarmów 
(tj. mleko krowie, soja, jajka, pszenica, orzeszki ziemne oraz 
ryby i owoce morza), może zwiększyć ryzyko wystąpienia 
alergii pokarmowej lub wyprysku.

Pojawiające się dane sugerują również, że wczesne wpro-
wadzenie silnie alergizujących pokarmów może zapobiegać 
wystąpieniu alergii pokarmowej u niemowląt i dzieci [69].

Immunoterapia w alergii na ryby
W przeszłości były podejmowane próby immunoterapii 

w alergii pokarmowej, w tym alergii na ryby, jednak nie było 
to leczenie skuteczne i bezpieczne z uwagi na reakcje syste-
mowe występujące po podaniu nieoczyszczonego alergenu 
ryb.

W roku 2009 kilka europejskich zespołów badawczych 
pod kierunkiem profesora Ronalda van Ree z Amsterdamu 
w ramach projektu Food Allergy Specific Immunotherapy 
(FAST) finansowanego przez 7. Program Ramowy Unii Eu-
ropejskiej rozpoczęło pracę nad przygotowaniem i wdro-
żeniem do praktyki klinicznej hypoalergicznej szczepionki  
w alergii na ryby. Biochemicy z Wiednia opracowali tech-
nologię produkcji zmodyfikowanego alergenu parwalbu-
miny - mCyp c 1, który w badaniach in vitro wykazał wła-
ściwości hypoalergiczne (nie aktywuje komórek tucznych), 
zachowując właściwości immunogenne, w tym zdolność do 
wywoływania tolerancji immunologicznej. Bezpieczeństwo 
tak przygotowanego hypoalergenu potwierdzone zostało 
we wstępnych badaniach klinicznych. W roku 2015 w sze-
ściu ośrodkach europejskich biorących udział w projekcie 
(w tym w Klinice Immunologii, Reumatologii i Alergii UM  
w Łodzi) rozpoczęto badanie skuteczności i bezpieczeństwa 
opracowanej szczepionki do podskórnej immunoterapii  
w alergii na ryby.

Ryc. 1. Diagnostyczne drzewo decyzyjne - jak postępować w przypad-
ku podejrzenia uczulenia na rybę? (zmod. na podstawie Sharp MF, 
Lopata AL, Clinic Rev Allerg Immunol, 2014)
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