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Streszczenie

Gwałtowny wzrost liczby osób cierpiących z powodu chorób o charak-
terze alergicznym w tym alergii pokarmowej, oraz bogata manifestacja 
kliniczna, spowodował zainteresowanie możliwością oddziaływania 
alergii na cały organizm. Alergia pokarmowa i reakcje anafilaktyczne 
na pokarm zdecydowanie częściej dotyczą kobiet. W pracy przedsta-
wiono podstawowe pojęcia z zakresu definicji, patomechanizmu, ob-
jawów klinicznych i konsekwencji niepożądanych reakcji pokarmowych 
na zdrowie kobiety z uwzględnieniem zdrowia prokreacyjnego.

Słowa kluczowe: alergia pokarmowa, anafilaksja ciężarnych, estrogeny, 
endometrioza

Summary

The rapidly growing number of patients with allergic diseases inclu-
ding food allergy and the variety of clinical manifestations has caused 
a growth of interest in the possibility of potential adverse reactions to 
food allergy on the whole body. Food allergies and food anaphylaxis 
are more frequently diagnosed in females. The paper presents the ba-
sic concepts within the scope of definition, patomechanism, clinical 
symptoms and the consequences of hypersensitivity to food on wo-
man’s health and procreation.
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Wprowadzenie

Zdrowie wg definicji WHO definiowane jest jako pełny 
dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka [1]. 
Wpływ na zachowanie zdrowia ma wiele czynników, szcze-
gólnie te, z którymi stykamy się codziennie. Odżywianie jest 
jedną z podstawowych potrzeb człowieka. W ciągu całe-
go życia dorosły człowiek zjada przeciętnie 60 ton pokar-
mu i wypija 400 hektolitrów płynów [2]. Jednakże spoży-
ty pokarm może być także przyczyną niepożądanej reakcji  
u osoby nadwrażliwej. Liczba osób, u których występu-

je nadwrażliwość na składniki pokarmu zwiększyła się  
w ostatnich kilkudziesięciu latach i szacuje się, że może 
dotyczyć nawet 30% społeczeństwa, w tym zdecydowanie 
częściej kobiet [3,4]. Jedną z form niepożądanych reakcji 
na pokarm jest alergia pokarmowa. Zainteresowanie tą for-
mą nadwrażliwości wypływa z faktu, że alergia pokarmowa 
może powodować stan zagrożenia życia (reakcja anafilak-
tyczna), spadek jakości życia (poprzez długotrwałość i uciąż-
liwość objawów), a także poprzez swój wieloczynnikowy  

Wykaz skrótów:

Treg – limfocyty T regulatorowe

FOXP3 (forkhead box P3)   czynnik transkrypcyjny z rodz-
iny forkhead

STAT6 (signal transducers and activator of transcription 6)  
– białko przekaźnik sygnału i aktywator transkrypcji 6

TSDR (Treg-specific demethylated region) – specyficzny 
obszar demetylacji limfocytów Treg)

PMA (peri-menstrual asthma) – astma okołomiesiączkowa

NFA (near fatal astma) – ciężkie zaostrzenie astmy)

eNOS (epithelial nitric oxygen synthase) – śródbłonkowa 
syntaza tlenku azotu

NO (nitric oxygen) – tlenek azotu

TNF! (tumor necrosis factor) – czynnik martwicy nowot-
worów

RANTES (regulated on activation, normal T-cell expressed 

and secreted) – " chemokina syntetyzowana przez limfo-
cyty T, wykazujące działanie prozapalne poprzez aktywac-
ję, chemotaksję, adhezję limfocytów T oraz ich migrację 
poprzez endotelium

MCP-1 (monocyte chemotactic protein-1) – białko chem-
otaktyczne monocytów typu 1)

HRF (histamine releasing factor) – czynnik uwalniający his-
taminę
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patomechanizm odgrywać rolę w dolegliwościach pierwot-
nie niewiązanych z alergią [5-10]. Alergie pokarmowe, ce-
chuje różnorodność objawów mogących wystąpić w wielu 
narządach, stąd poszukiwanie pomocy u lekarzy różnych 
specjalności, a w przypadku nawracających bólów brzucha 
i podbrzusza, nudności, mdłości, zaburzenia cyklu miesięcz-
nego, poronienia, także u ginekologów. W praktyce klinicz-
nej i ambulatoryjnej spotkać można dwa skrajne zjawiska:  
z jednej strony marginalizowanie dolegliwości wynikają-
cych z alergii pokarmowych, z drugiej strony uleganie su-
gestiom pacjentów posiadających wyniki „testów alergicz-
nych” niezalecanych i niemieszczących się w standardach 
Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej 
(European Asthma and Allergy Clinical Immunology, EAACI) 
[11] oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA)  
i stosujących nieuzasadnione restrykcyjne diety eliminacyjne. 

W pracy podjęto próbę przybliżenia problemów zwią-
zanych z patomechanizmem, manifestacją kliniczną i dia-
gnostyką niepożądanych reakcji na pokarm o podłożu aler-
gicznym, obserwowanych w codziennej praktyce lekarskiej  
z uwzględnieniem zdrowia prokreacyjnego kobiety.

Niepożądane reakcje na pokarm – klasyfikacja

W 2001 roku EAACI dokonała ujednolicenia nazewnic-
twa porządkując definicje wszystkich niekorzystnych reakcji 
na jakie narażony jest organizm po spożyciu pokarmu [12]. 
Reakcje toksyczne to takie, które spowodowane są spoży-
ciem pokarmu zawierającego toksyny (np. trucizna amanita 
phalloides w muchomorze sromotnikowym), mają charak-
ter incydentalny, a wszystkie osoby po spożyciu takiego 
pokarmu mają podobne objawy kliniczne. Z kolei reakcje  
o charakterze nietoksycznym wynikają z osobniczej nad-
wrażliwości, mogą mieć podłoże immunologiczne (alergicz-
na nadwrażliwość, tzw. alergie pokarmowe) lub nieimmu-
nologiczne (niealergiczna nadwrażliwość, tzw. nietolerancje 
pokarmowe), a manifestacja kliniczna może być odmienna 
u każdej osoby. W obrębie alergii pokarmowych wydzie-
lono reakcje spowodowane mechanizmem IgE-zależnym 
oraz IgE-niezależnym. Na alergię pokarmową choruje do 
8% dzieci i 6% dorosłych, a zachorowalność zależna jest 
od wieku i płci. W okresie dzieciństwa (okres niemowlęcy 
i wczesnoszkolny) częściej chorują chłopcy, w okresie doj-
rzewania proporcje ulegają wyrównaniu, natomiast u mło-
dych dorosłych i dorosłych przeważają kobiety (2,5:1) [13]. 
Co ciekawe, prawidłowości te dotyczą wszystkich chorób 
o podłożu alergicznym: alergicznych chorób górnych dróg 
oddechowych, astmy atopowej, atopowego zapalenia skó-
ry, pokrzywki i obrzęków naczynioruchowych, a także aler-
gii pokarmowej [14-16]. Podobnie po okresie dojrzewania 
zaznacza się przewaga płci żeńskiej obejmując ponad 60% 
wszystkich przypadków anafilaksji, w tym z powodu alergii 
pokarmowej [17,18].

Patomechanizm zwiększonej zachorowalności ko-
biet na choroby alergiczne

Genetyka
Choroby alergiczne charakteryzuje wieloczynnikowy mo-

del dziedziczenia. Badania genetyczne alergii pokarmowej 
są mniej zaawansowane niż pozostałych chorób alergicz-
nych co powoduje, że nie poznano jeszcze wszystkich ge-
nów odpowiedzialnych za pokarmowe reakcje nadwraż-
liwości. Obecne badania polegają na poszukiwaniu tzw. 
genów kandydackich. Dotychczas zidentyfikowano kilka 

genów, których polimorfizmy lub mutacje mogą odgry-
wać ważną rolę w patomechanizmie alergii pokarmowej: 
geny kodujące filagrynę (tj. białko odpowiedzialne za ba-
rierę ochronną skóry i nabłonka zlokalizowane na chromo-
somie 1q21), geny kodujące czynnik transkrypcyjny FOXP3 
(zaangażowany w różnicowanie i stabilizację limfocytów T 
regulatorowych odpowiedzialnych, między innymi za in-
dukowanie tolerancji pokarmowej), geny kodujące czynnik 
STAT6 (przekazujący sygnały z receptorów błonowych do 
jądra komórkowego), geny kodujące SPINK5 (białkowe in-
hibitory proteaz serynowych w nabłonkach wielowarstwo-
wych) oraz kodujące IL-10 i IL-13 [19].

Oprócz udziału wielu genów (wielogenowość), istotne 
jest silne oddziaływanie czynników środowiska (5-75%), 
dlatego w patomechanizmie chorób alergicznych oprócz 
składowych wrodzonych należy wziąć pod uwagę, także 
składowe adaptacyjne wywołane ekspozycją na patogeny 
i antygeny środowiskowe. W efekcie takiej koincydencji po-
wstaje możliwość zmiennego fenotypu choroby alergicznej 
np. zależnego od wieku czy zanieczyszczenia środowiska 
[20].

Epigenetyka
Wiele badań dokumentuje ważną rolę zmian epigene-

tycznych tj. oddziaływania czynników środowiskowych na 
genom bez powodowania zmian w strukturze genów ale 
z możliwością zmiany ich aktywności tzw. ekspresji genów, 
w promowaniu alergii [21]. Do czynników promujących 
powstanie fenotypu alergicznego zalicza się ekspozycję na 
dym tytoniowy, zanieczyszczenie środowiska (przemysłowe 
i motoryzacyjne), nieprawidłową dietę (spożywanie dodat-
ków do żywności, diety ubogie w tłuszczowe kwasy wie-
lonienasycone i antyoksydanty), stres. Mechanizm zmian 
epigenetycznych jest zróżnicowany. Jeden z nich polega na 
doczepianiu grup metylowych do nici DNA z następowym 
powstaniem heterochromatyny i brakiem ekspresji genów 
tam umiejscowionych. Przykładowo limfocyty T regulato-
rowe odpowiedzialne za wytworzenie tolerancji w alergii 
kodowane są przez gen FOXP3. Ekspozycja na dym tyto-
niowy powoduje metylację fragmentu TSDR genu kodują-
cego FOXP3, powodując brak jego ekspresji. Efektem braku 
aktywności limfocytów T regulatorowych jest promowanie 
powstania fenotypu alergicznego. Oznacza to, że sposób 
życia kobiety (np. dieta, używki, aktywność fizyczna, stres), 
może wpływać na ujawnianie się alergii pokarmowej [22].

Immunologia i hormony
Wielu badaczy potwierdza istnienie różnic w układzie 

immunologicznym u obu płci [23]. Receptory dla hormo-
nów płciowych zostały odkryte na limfocytach, monocy-
tach, komórkach tucznych. Komórki te po aktywacji przez 
hormony płciowe mogą interferować wpływając na jakość 
i nasilenie odpowiedzi alergicznej. Do hormonów o szcze-
gólnie ważnej roli w patomechanizmie alergii należy estro-
gen. Poprzez supresję funkcji limfocytów T efektorowych, 
estrogeny zwiększają liczbę limfocytów Th2, w efekcie 
przekierowując odpowiedź organizmu w stronę produk-
cji przeciwciał w klasie IgE i wpływają na wczesną i późną 
fazę odpowiedzi alergicznej [24-26]. W badaniach in vitro 
udowodniono, że inkubacja komórek tucznych z estro-
genami promuje ich degranulację i uwalnianie histaminy  
w mechanizmie IgE zależnym [27,28]. Podobnie inkubacja 
komórek tucznych, bazofilów i komórek szpiku kostnego  
z 17-beta estrogenem, powoduje uwalnianie mediatorów re-
akcji zapalnej i alergicznej: beta-hexozaminidazy i leukotrie-
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nów C4. Ważne jest spostrzeżenie, że stężenie estrogenów  
w wymienionych badaniach było na poziomie fizjologicz-
nego stężenia u kobiety w różnych okresach cyklu. Badacze 
wysunęli wniosek, że estrogeny stymulując nasilenie IgE-
-zależnej degranulacji, powodują obniżenie progu reakcji 
organizmu na alergen [29,30]. To oznacza, że w obecności 
estrogenów objawy kliniczne mogą wystąpić nawet przy 
małych dawkach alergenu.

Tezę taką potwierdzają badania wykazujące, że nasilenie 
reakcji alergicznych, występuje u kobiet w sytuacji wzrostu 
stężenia estrogenów, niezależnie od stężenia alergenów. 
Dotychczas stwierdzono zależności pomiędzy menstruacją, 
ciążą, terapią hormonalną a stopniem nasilenia reakcji aler-
gicznych [31]. Istnieją doniesienia o astmie okołomiesiącz-
kowej (peri-menstrual asthma, PMA) oraz o groźnych epizo-
dach zaostrzenia astmy (near fatal astma, NFA) i anafilaksji 
w okresie około menstruacyjnym [32-35]. Wprowadzenie 
do organizmu egzogennego estrogenu, podczas leczenia 
estrogenami stymuluje komórki tuczne do degranulacji  
i uwalniania mediatorów reakcji alergicznych [36]. Bada-
nia pokazały, że stosowanie doustnych środków antykon-
cepcyjnych zwiększa stężenie przeciwciała IgE. Na modelu 
zwierzęcym, udowodniono natomiast, że myszy leczone 
antagonistami estradiolu rozwinęły o wiele mniej nasiloną 
odpowiedź zapalną alergiczną mediowaną przez interleuki-
nę 5 i eozynofile [37]. Tak więc estrogeny są fizjologicznym 
czynnikiem wzrostu odpowiedzi humoralnej i odpowiedzi 
autoimmunologicznej, podczas gdy androgeny i progeste-
ron (i glukokortykosteroidy) są immunosupresorami [38].

Manifestacja kliniczna alergii pokarmowej

Pokarmy mogą wywoływać różnorodne dolegliwości ze 
strony wielu narządów, o różnym stopniu nasilenia. Najczę-
ściej objawy alergii pokarmowej manifestują się w układzie 
pokarmowym, skórze i układzie oddechowym. Objawy  
z przewodu pokarmowego są mało specyficzne i obejmują: 
nudności, mdłości, wzdęcia, pobolewania lub bóle brzucha, 
zmianę konsystencji stolca - biegunki lub zaparcia. Mogą 
stanowić jedyną manifestację alergii lub towarzyszyć in-
nym objawom. Mogą dotyczyć każdego odcinka przewo-
du pokarmowego, powodując dolegliwości w jamie ustnej 
(aftowe zapalenie jamy ustnej, zespół alergii jamy ustnej, 
tzw. oral allergy syndrome, OAS), w przełyku (objawy re-
fluksu żołądkowo-przełykowego, eozynofilowe zapalenie 
przełyku), w jelitach i okrężnicy. Na skórze może pojawić 
się wysypka, bąble pokrzywkowe, obrzęk warg Quinkego. 
Alergeny pokarmowe mogą oddziaływać na układ odde-
chowy na drodze bezpośredniej inhalacji do drzewa oskrze-
lowego (np. napady astmy po zainhalowaniu oparów ryby 
podczas smażenia [39]) lub poprzez przedostanie się aler-
genów wraz z pokarmem przez błonę śluzową przewodu 
pokarmowego. W układzie oddechowym stwierdza się 
wówczas nieżyt nosa, kaszel, duszności, świszczący od-
dech, skłonność do nawracających infekcji [40]. Nasilenie 
objawów klinicznych jest zróżnicowane i zależy od rodza-
ju alergenu (znanych obecnie jest prawie 500 alergenów), 
stężenia alergenu w pokarmie, wieku i kondycji organizmu 
kobiety, oraz chorób towarzyszących. Ciekawy jest fakt, że  
w przebiegu alergii pokarmowej, wiele osób zgłasza ob-
jawy z ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. 
Badania Sampson i wsp. potwierdziły występowanie bólów 
głowy u 90% badanych osób z alergią pokarmową, u kolej-
nych 30% zaburzenia snu, zespół przewlekłego zmęczenia, 
nadpobudliwość, zaburzenia zachowania, zmiany uspo-

sobienia [5]. Podobne wyniki uzyskali inni badacze [6-9]. 
Inne nietypowe manifestacje kliniczne mogą dotyczyć ukła-
du moczowego (częstomocz, moczenie nocne i dzienne, 
krwinkomocz, leukocyturia), krwiotwórczego (niedokrwi-
stość, leukopenia, limfopenia, trombocytopenia), narządu 
ruchu (bóle stawowe i mięśniowe) [10,11]. Wymienione 
wyżej dolegliwości sprawiają, że alergia pokarmowa istot-
nie wpływa na pogorszenie jakości życia. Wykazano dwoja-
ki mechanizm: (1) bezpośredni poprzez oddziaływanie na 
OUN mediatorów reakcji alergicznej po przejściu bariery 
krew-mózg, (2) pośredni, związany z lękiem przed zjedze-
niem niewłaściwego pokarmu, uciążliwością odpowiednie-
go komponowania codziennych posiłków, bilansowaniem 
diety eliminacyjnej, wpływem na kontakty towarzyskie, 
wysokim poziomem stresu, absencją w pracy i/lub szkole 
[41-44]. Choroba alergiczna wywiera więc wieloaspektowy 
wpływ na życie pacjenta i członków rodziny, mogąc poprzez 
zwiększenie poziomu stresu, w sposób pośredni, wpływać 
także na cykl miesięczny i płodność kobiety.

Anafilaksja
Szczególną manifestacją alergii, powodującą stan zagro-

żenia życia jest anafilaksja. Z danych epidemiologicznych 
wynika, że występuje niezmiernie rzadko, a szczyt zgonów 
notuje się w grupie młodych dorosłych. Do 15. roku życia 
przeważa płeć męska, następnie zaznacza się przewaga ko-
biet 60:40 [13,45]. Zmiana proporcji między płciami wska-
zuje na rolę hormonów płciowych. Na modelu zwierzęcym 
wykazano, że kluczową rolę odgrywa estradiol. W anafi-
laksji estradiol nie tylko uwrażliwia mastocyty - kluczowe 
komórki reakcji alergicznej, ale poprzez oddziaływanie na 
śródbłonkową syntazę tlenku azotu (epithelial nitric oxygen 
synthase, eNOS) stymuluje produkcję tlenku azotu (nitric 
oxygen, NO) i zwiększa przepuszczalność naczyń włosowa-
tych [46,47].

Najczęstszymi alergenami pokarmowymi wywołujący-
mi anafilaksję u osób uczulonych są: ryby, owoce morza, 
orzechy, pomidory, seler, jaja, mleko, przyprawy, dodatki do 
żywności tzw. food additives (konserwanty, barwniki). Pro-
dukty często spożywane w diecie danej społeczności sta-
nowią większy czynnik ryzyka dla wystąpienia reakcji ana-
filaktycznej od produktów spożywanych sporadycznie (np. 
wysoka częstość anafilaksji na orzeszki arachidowe w USA, 
białka mleka krowiego i jaja kurzego w Europie). Skłonność 
do anafilaktycznych reakcji wzrasta w sytuacjach, w których 
dochodzi do wzrostu produkcji endogennych kortykostero-
idów i katecholamin w organizmie, np. podczas wzmożone-
go wysiłku fizycznego czy silnego stresu. Innym czynnikiem 
ryzyka jest równoczesne spożycie alkoholu, ciężka astma 
[48]. W reakcji anafilaktycznej objawy rozwijają się wyjąt-
kowo szybko i gwałtownie po spożyciu pokarmu i dotyczą 
wielu narządów [49]. Szczególnie niebezpieczna jest anafi-
laksja u kobiet w okresie ciąży. Mimo, że występuje rzadko 
(2,7 przypadków na 100000 ciężarnych kobiet) [50] może 
spowodować tragiczne następstwa zarówno dla matki jak  
i płodu [51]. Objawy mogące wskazywać na rozpoczynającą 
się reakcję anafilaktyczną to: świąd całego ciała, pokrzyw-
ka, obrzęk języka, gardła, krtani, spadek ciśnienia krwi, 
duszność, bóle brzucha, a u kobiet ciężarnych dodatkowo 
- świąd pochwy, skurcze macicy, bóle dolnego odcinka ple-
ców. Degranulacja mastocytów obecnych w ścianie macicy 
(myometrium i endometrium) oraz łożysku, nasila dodatko-
wo skurcze macicy, zmniejsza perfuzję krwi przez łożysko, 
powodując niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia pło-
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du, łącznie z jego obumarciem [52]. Konsekwencją anafilak-
sji matki może więc być poronienie, przedwczesny poród, 
niedotlenienie płodu skutkujące głębokim uszkodzeniem 
neurologicznym. Opisano przypadki ciężkiego uszkodzenia 
płodu wskutek anafilaksji u kobiety ciężarnej po podaniu 
leków (penicyliny, infuzji dożylnej żelaza) [53-55]. Drama-
tyczny opis noworodka z ciężkim uszkodzeniem ośrodko-
wego układu nerwowego, po wstrząsie anafilaktycznym  
u matki, spowodowanym podażą amoksycyliny, zakończo-
ny zgonem dziecka w 11. dobie po porodzie, przedstawił 
Berenguer i wsp. [56]. Opisano także przedwczesny poród 
po anafilaksji u matki spowodowanej spożyciem owoców 
morza [57]. W leczeniu anafilaksji u ciężarnych stosuje się 
adrenalinę, tlen, ułożenie ciężarnej na jej lewym boku ce-
lem ułatwienia powrotu krwi żylnej do serca, utrzymywanie 
ciśnienia skurczowego na poziomie minimum 90 mmHg 
celem zapewnienia adekwatnej perfuzji łożyska, wypeł-
nienie łożyska naczyniowego płynem oraz monitorowanie 
czynności życiowych matki i płodu. W krytycznych przypad-
kach należy rozważyć natychmiastowe rozwiązanie cięciem 
cesarskim. Wczesne rozpoznanie i właściwe postępowanie 
pozwalają ograniczyć odsetek powikłań i liczbę zgonów za-
równo matek i płodów [50].

Endometrioza a alergia pokarmowa

Endometrioza jest chorobą, w której funkcjonalna tkan-
ka macicy (endometrium) obecna jest poza jamą macicy  
w miednicy mniejszej, bądź w innych lokalizacjach. Więk-
szość kobiet z endometriozą cierpi na bóle w miednicy 
mniejszej, zaburzenia cyklu miesięcznego, silne bóle pod-
czas owulacji i podczas stosunku płciowego. Endometrio-
za dotyczy 5-18% kobiet w wieku rozrodczym, spośród 
których 30-50% cierpi na bezpłodność [58]. Etiologia tej 
choroby nie została do końca poznana. Pod uwagę bra-
ny jest udział czynników środowiskowych, genetycznych, 
hormonalnych i immunologicznych. W 1981 roku po raz 
pierwszy opisano zwiększoną zachorowalność na choroby 
alergiczne, autoimmunologiczne i nowotwory, u kobiet, 
u których zdiagnozowano endometriozę [59]. Późniejsze 
badania potwierdziły słuszność tej tezy [60-63]. Wspólny 
punkt uchwytu w patomechanizmie alergii i endometriozy 
mogą stanowić prozapalne cytokiny towarzyszące zapale-
niu alergicznemu, które także znaleziono w ogniskach en-
dometriozy. Meissner i wsp. wykazali wzrost stężenia leuko-
cytów, makrofagów i limfocytów w płynie otrzewnowym 
u kobiet z endometriozą [58]. Następstwem wymienionych 
badań jest koncepcja, że równowaga pomiędzy odpowie-
dzią immunologiczną TH1 a TH2, u kobiet z endometriozą, 
przesuwa się w kierunku TH2, jednocześnie promując roz-
wój reakcji alergicznych [64]. Potencjalny mechanizm po-
wstania endometriozy rozpoczyna aktywacja makrofagów  
w otrzewnej, które z kolei wytwarzają liczne czynniki wzro-

stu i prozapalne cytokiny (np. TNF  i IL-1!), uwalniane do 
płynu otrzewnowego. TNF  i IL-1! stymulują syntezę cząste-
czek RANTES i MCP-1 w komórkach endometrium. W efek-
cie ich działania następuje rekrutacja makrofagów w im-
plancie z endometrium i wytwarzanie HRF, który indukując 
produkcję IL-4 i IL-13 odgrywa ważną rolę w zapaleniu aler-
gicznym promując fenotyp alergiczny [65,66]. Dotychcza-
sowe badania mogą więc częściowo tłumaczyć zwiększone 
ryzyko rozwoju chorób alergicznych, w tym alergii pokar-
mowej u kobiet, u których zdiagnozowano endometriozę 
[60-62]. Nieznana jest odpowiedź na pytanie: czy alergia 
pokarmowa jest czynnikiem ryzyka rozwoju endometriozy. 
Ostateczna ocena wzajemnych zależności alergii pokar-
mowej i endometriozy jest trudna ze względu na skom-
plikowany i wieloczynnikowy patomechanizm obu chorób  
i może stanowić przedmiot kolejnych badań.

Podsumowanie

Wyniki badań epidemiologicznych potwierdzają gwał-
towny wzrost chorób związanych z atopią, w tym alergii 
pokarmowej. Złożony wieloczynnikowy patomechanizm 
alergii pokarmowych powoduje, że oprócz czynników ge-
netycznych, należy pamiętać o znaczącej roli czynników 
środowiskowych. Ekspozycja na szkodliwe czynniki środo-
wiska powinna być wyeliminowana szczególnie w okresie 
ciąży i karmienia piersią, gdyż już bierna ekspozycja na dym 
tytoniowy może wywołać zmiany epignetyczne u dziecka 
promując fenotyp alergiczny. Przewaga kobiet wśród cho-
rujących na alergię pokarmową skłania także do wzięcia 
pod uwagę wpływu hormonów płciowych. Szczególnie 
estrogeny poprzez wpływ na receptory zlokalizowane na 
wielu komórkach mogą wpływać i modulować rodzaj od-
powiedzi immunologicznej, nawet przy progowym stęże-
niu alergenu. To oznacza nasilenie alergii w zależności od 
stężenia hormonów płciowych u płci żeńskiej, np. w okresie 
okołomenstruacyjnym, czy w czasie korzystania z hormo-
nalnych środków antykoncepcyjnych. Zarówno lekarze, jak 
i same pacjentki powinny posiadać wiedzę o możliwych 
implikacjach alergii na samopoczucie, odczuwanie alergii  
i rzeczywiste obniżenie progów tolerancji alergenowej u ko-
biet fenotypowo nadwrażliwych. Szczególnie niebezpiecz-
ną odmianą alergii jest reakcja anafilaktyczna w okresie 
ciąży, gdyż niesie ze sobą ryzyko poważnych następstw za-
równo u matki, jak i dziecka związanych z niedotlenieniem, 
poważnym uszkodzeniem neurologicznym, czy zgonem 
potomstwa. Przy podejrzeniu istnienia alergii pokarmowej 
pierwszym krokiem powinna być prawidłowo postawiona 
diagnoza przez lekarza alergologa, edukacja wyjaśniająca 
możliwości unikania ekspozycji na alergeny, a także nauka 
odpowiedniego reagowania w przypadku błędów diete-
tycznych i wystąpieniu reakcji anafilaktycznej.
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