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Astma ciężka jako cel  
leków biologicznych
AnnA BodzentA-ŁukAszyk, MAteusz ŁukAszyk

Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych,  
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Astma jest przewlekłą chorobą zapalną układu odde-
chowego. W patogenezę zjawisk zapalnych zaangażowa-
nych jest wiele komórek oraz mediatorów przez nie uwal-
nianych. W roku 2014, w międzynarodowych standardach 
diagnostyki i terapii astmy – GINA 2014, zwrócono uwagę 
na heterogenny charakter astmy. Wprowadzono również 
klasyfikację choroby opartą o fenotypy, np. astma alergicz-
na, niealergiczna, o późnym początku. Szczególnie istotny 
jest fenotyp astmy określany jako astma ciężka alergiczna. 
W tym bowiem fenotypie skuteczna okazała się farmako-
terapia oparta o leki biologiczne. Omalizumab jest prze-
ciwciałem monoklonalnym anty-IgE, lekiem nowej gene-
racji, zarejestrowanym do stosowania w leczeniu astmy 
ciężkiej alergicznej, niekontrolowanej. W wielu badaniach 
klinicznych potwierdzono skuteczność kliniczną i bezpie-
czeństwo tego leku. W badaniach opublikowanych w la-
tach 2015-2017 zwrócono uwagę na skuteczność leczenia 
biologicznego w zależności od cech komórkowych i mole-
kularnych zapalenia oraz fenotypów astmy. Wprowadzo-
no również nowe określenie - „leczenie spersonalizowane 
a fenotypy astmy”. Leczenie biologiczne ukierunkowane 
na pojedyncze mediatory (cytokiny), komórki zapalne lub 
immunoglobulinę E wywiera dobry efekt terapeutyczny  
w wyselekcjonowanej grupie chorych na astmę. Nadal pro-
wadzone są badania kliniczne, dotyczące przede wszyst-
kim poszukiwania wskaźników nie tylko klinicznych, ale  
i biochemicznych, np. periostina, eozynofile, eNO, umożli-
wiających ocenę skuteczności terapii biologicznych w gru-
pie pacjentów z astmą ciężką alergiczną.

Przypadki kliniczne
IzABelA kupryś-lIpIńskA

Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Praktyczne wskazówki dotyczące kwalifikacji chorych na 
ciężką astmę oskrzelową do terapii biologicznych na przy-
kładzie analizy przypadku klinicznego.

Zgodnie z rekomendacjami ekspertów GINA u chorych 
na astmę, u których nie udaje się uzyskać kontroli cho-
roby stosując średnie/wysokie dawki wGKS w połączeniu  
z LABA na 5. stopniu intensywności leczenia po uwzględ-
nieniu fenotypu astmy należy rozważyć zastosowanie 
terapii biologicznych: w astmie alergicznej - przeciwciał 
monoklonalnych anty-IgE; w astmie eozynofilowej - prze-
ciwciał monoklonalnych anty-IL5.

W Polsce w 2012 roku przez Ministra Zdrowia został 
ogłoszony program terapeutyczny leczenia astmy ciężkiej 
alergicznej finansowany z budżetu NFZ, w którym nieod-
płatnie podawany jest pacjentom omalizumab, a od 2017r. 
pojawiła się możliwość kwalifikacji do leczenia biologicz-
nego mepolizumabem chorych na ciężką astmę eozyno-
filową, co znacznie rozszerzyło grupę chorych, u których 
można zastosować terapię biologiczną.

Kryteria włączenia do obu programów ściśle są określo-
ne w załączniku B.44 do Obwieszczenia Ministra Zdrowia 
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spo-
żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych. Wiadomo jednak, że fenotypy ast-
my alergicznej i eozynofilowej nakładają się i istnieje gru-
pa chorych, którzy potencjalnie mogliby odnieść korzyść  
z zastosowania obu terapii biologicznych. W obecnej chwi-
li nie znane są biomarkery, które pozwalają przewidzieć od-
powiedź chorego na terapię biologiczną, dlatego w prak-
tyce klinicznej wybór leczenia biologicznego należy opierać 
przede wszystkim na indywidualnej ocenie pacjenta i jego 
potrzeb, analizie jego wywiadu w kierunku reakcji alergicz-
nych, wyników badań oraz dotychczasowego przebiegu 
choroby i oceny czynników etiologicznych zaostrzeń.

Na przykładzie przypadku klinicznego 60-letniego 
mężczyzny z wywiadem ciężkiej niekontrolowanej astmy 
oskrzelowej alergicznej z towarzyszącą eozynofilią obwo-
dową przedstawiono propozycję praktycznej stratyfikacji 
pacjentów do leczenia OMA lub MEPO.
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Przeciwciała monoklonalne w terapii 
astmy eozynofilowej
BognA Buttler

Dział Medyczny GSK w Poznaniu

Szacuje się, iż astma dotyka 358 milionów ludzi na świe-
cie [1]. Chorzy na astmę ciężką stanowią ok. 5-10% tej po-
pulacji [2]. Fenotypowanie oraz rozwijające się na przestrze-
ni ostatnich lat leczenie biologiczne w astmie ciężkiej stało 
się alternatywą dla pacjentów, u których dotychczasowa 
terapia nie przyniosła zadowalających rezultatów. Można 
dzisiaj mówić o personalizowanych opcjach terapeutycz-
nych, których zadaniem jest nie tylko poprawa wyników 
leczenia, ale również zmniejszenie powikłań związanych  
z konwencjonalną terapią i poprawa jakości życia pacjen-
tów. Do obecnego od wielu lat w leczeniu ciężkiej, prze-
wlekłej astmy alergicznej przeciwciała monoklonalnego 
przeciwko IgE [3], dołączyły zarejestrowane już leki biolo-
giczne z grupy anty-IL5, a w trakcie kolejnych badań kli-
nicznych są między innymi przeciwciała przeciw IL4, IL13, 
IL25, IL33 i TSLP. Różnorodność pod względem głównych 
punktów uchwytu tych leków, mechanizmów działania 
oraz badanych populacji chorych skłania do dyskusji, u ja-
kich pacjentów, kiedy i którą terapię stosować. Wśród za-
rejestrowanych leków biologicznych anty-IL5 dla chorych 
z rozpoznaną ciężką astmą eozynofilową aktualnie jedyną 
refundowaną opcją terapeutyczną w Polsce jest mepolizu-
mab4. Jest to humanizowane przeciwciało monoklonalne 
(IgG1, kappa) przeciwko ludzkiej interleukinie 5 (IL-5), które 
blokuje wiązanie IL-5 z łańcuchem alfa kompleksu receptora 
IL-5 na powierzchni eozynofilów [5]. Mepolizumab jest naj-
dłużej badanym lekiem w tej grupie, a prowadzone kolejne 
próby kliniczne konsekwentnie potwierdzają jego istotną 
skuteczność w redukcji zaostrzeń oraz dawek glikokorty-
kosteroidów systemowych przy utrzymaniu kontroli astmy. 
Ciągłej ocenie podlega również jego profil bezpieczeństwa 
oraz immunogenności. Rezultaty otwartych badań konty-
nuacyjnych w tym obszarze wskazują, iż wyniki uzyskane we 
wcześniejszych badaniach fazy II i III są powtarzalne [6-9].  
Kryteria kwalifikujące pacjentów do odpowiednich terapii 
biologicznych w Polsce dyktują obecnie ramy programu le-
kowego. Wykład w formie interaktywnej.

Wpływ leczenia biologicznego na 
jakość życia pacjenta z astmą ciężką. 
Mepolizumab w praktyce
roBert dewor

Dział Medyczny GSK w Poznaniu

Terapia biologiczna anty-IL5 jest dostępna dla pacjen-
tów z rozpoznaną ciężką astmą eozynofilową w Polsce 
od listopada 2017 roku w ramach programu lekowego 
leczenia ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej (ICD-1O J 
45.0) oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (ICD-1O J 45) [4]. 
Pierwsi pacjenci zostali włączeni do programu lekowego w 
grudniu ubiegłego roku. Podsumowując mijające półrocze 
terapii przede wszystkim należy przyjrzeć się chorym korzy-
stającym z leczenia. Czy i jak leczenie biologiczne wpływa 
na stan zdrowia, kontrolę astmy oraz jakość życia pacjen-
tów? Wykład zostanie poświęcony omówieniu przypadku 
klinicznego jednego z pierwszych pacjentów, który otrzy-
mał mepolizumab poza badaniami klinicznymi w Polsce. 
Ponadto mijające pierwsze półrocze od chwili refundacji 
mepolizumabu w leczeniu ciężkiej astmy eozynofilowej  
w Polsce to również okazja do wstępnych podsumowań 
praktycznych aspektów funkcjonowania programu leko-
wego, jego rozwoju na mapie kraju i dyskusji na temat 
przyszłości. Wykład w formie interaktywnej.
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Czy unikanie alergenów  
jest skuteczne i konieczne?  
Alergeny wziewne
Jerzy kruszewskI

Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii,  
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Mimo wielu lat badań i stosowania w praktyce różnych 
metod ograniczania narażenia na alergeny wziewne (po-
wietrznopochodne) trudno obecnie ocenić praktyczną 
wartość stosowania takich zaleceń u chorych na choroby 
alergiczne układu oddechowego. Nie wiemy np. jaka część 
globalnego efektu leczniczego w przypadku astmy i aler-
gicznego nieżytu nosa i spojówek zależy od stosowania za-
leceń w zakresie unikania alergenów uczulających.

Wiemy, że u chorych uczulonych na pyłki roślin (pyłkowi-
ca) objawy choroby ustępują poza sezonem pylenia, co jest 
dobrym potwierdzeniem tezy mówiącej, że ,,nie ma alergii 
bez alergenu”. Skuteczne metody ograniczania narażenia 
byłyby szczególnie cenne w przypadku chorób alergicz-
nych wywołanych całorocznymi alergenami wziewnymi. 
Niestety w tym zakresie naukowa wiedza jest ciągle jeszcze 
niedostateczna, zwłaszcza w aspekcie efektów wdrażania 
w praktyce metod niewątpliwie ograniczających narażenie 
w warunkach doświadczalnych. Dobre zaplanowanie kon-
trolowanych badań skuteczności tych metod w codzien-
nym życiu chorych jest trudne wobec nakładania się wielu 
czynników (współistniejące choroby, infekcje, zmienny sto-
pień narażenia, interferencja innych czynników środowi-
skowych, stosowanie leków, uciążliwości w stosowaniu się 
do zaleceń, koszty itp.), które mogą mieć wpływ na efekt 
odczuwany przez chorego. Prawdopodobnie wiele z tych 
metod, w ocenie chorych wymaga daleko idących zmian  
w ich codziennym życiu, co wpływa na decyzję o zaniecha-
niu lub preferencji farmakoterapii.

Wielu autorów podkreśla potrzebę dalszych badań  
w celu sprecyzowania praktycznej wartości skutecznych in-
terwencji zmniejszających ekspozycję w pomieszczeniach 
na poprawę wyników leczenia astmy odczuwaną przez 
chorych. Warto się też zastanowić dlaczego mimo istnienia 
,,mocnych” dowodów skuteczności niektórych metod, są 
one tak mało popularne i stosunkowo rzadko stosowane  
w praktyce. Wobec nie budzącego wątpliwości powszech-
nego przekonania, że właściwa kontrola ekspozycji śro-
dowiskowych powinna skutkować poprawą wyników 
leczenia astmy, należałoby opracować metody poprawy 
przestrzegania akceptowanych przez chorych zaleceń  
w tym zakresie.

Alergeny kontaktowe
rAdosŁAw śpIewAk

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie

Substancje określane potocznym mianem “alergenów 
kontaktowych” w istocie nie są alergenami, lecz haptena-
mi, na dodatek mogą inicjować reakcję nadwrażliwości na 
drodze innej niż przez kontakt z powłokami. Hapteny to 
substancje drobnocząsteczkowe (masa atomowa poniżej 
500 daltonów), które są zbyt małe, aby układ odporno-
ściowy był w stanie je rozpoznać. Faktyczny „alergen” po-
wstaje z protein strukturalnych gospodarza, które na sku-
tek oddziaływań z haptenami zmieniają swoją konformację 
przestrzenną na tyle, że zaczynają być traktowane przez 
układ odpornościowy jako antygeny obce, a w niektórych 
przypadkach może dojść do rozwoju nadwrażliwości na 
nie. Przymiotnik „kontaktowy” sugeruje, że do uczulenia 
dochodzi w warunkach kontaktu haptenu z powłokami 
wspólnymi – tak faktycznie jest na etapie indukcji alergii 
kontaktowej, jednak elicytacja (wywołanie) może również 
zachodzić drogą układową (wyprysk hematogenny i syste-
mowa reaktywacja alergicznego wyprysku kontaktowego). 
Zatem z merytorycznego punktu widzenia białka pyłku 
osiadające na błonach śluzowych można uznać za alerge-
ny kontaktowe, natomiast niklu z biżuterii lub składnika 
nałożonego na skórę kosmetyku nie można.

Głównym celem diagnostyki alergii kontaktowej jest 
identyfikacja haptenów prowokujących dolegliwości  
u danego pacjenta. Skuteczne i konsekwentne unikanie 
kontaktu z haptenem będzie skutkowało wyzdrowieniem 
chorego. Osiągnięcie tego celu wymaga spełnienia dwóch 
istotnych warunków: 1) identyfikacja wszystkich haptenów 
uczulających danego pacjenta, co można osiągnąć przez 
starannie zebrany wywiad oraz indywidualnie dobrane te-
sty płatkowe, a także 2) konsekwentne i skuteczne unika-
nie przez pacjenta kontaktu z klinicznie istotnymi haptena-
mi. Edukacja pacjenta oraz dostarczenie mu kompletnych 
i aktualnych informacji na temat występowania haptenów 
jest co najmniej tak samo ważna jak przepisywane mu leki.
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Świsty – czy zawsze objaw astmy?
AnnA BręBorowIcz

Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej  
i Immunologii Klinicznej, III Katedra Pediatrii,  
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Świsty – jedne z najlepiej identyfikowanych nieprawidło-
wych szmerów oddechowych występują często w popula-
cji dziecięcej. Powstają wskutek turbulentnego przepływu 
powietrza przez zwężone drogi oddechowe, są dźwięczne  
i mają charakter ciągły. Świst wdechowy powstaje w wy-
niku zwężenia pozapłucnych dróg oddechowych i jest na-
zywany stridorem. Świsty wydechowe są spowodowane 
obturacją dróg oddechowych wewnątrz klatki piersiowej, 
najczęściej w przebiegu zapalenia oskrzelików, zapalenia 
oskrzeli i astmy. Skłonność do rozwoju obturacji w od-
powiedzi na czynniki infekcyjne, drażniące i alergeny jest 
charakterystyczna dla wieku niemowlęcego i wczesnodzie-
cięcego i wynika z odrębności budowy i czynności układu 
oddechowego w tej grupie wieku. U większości dzieci obja-
wy indukowane zakażeniami mają charakter przemijający, 
ustępują do wieku szkolnego. Tym niemniej w przypadku 
częstych nawrotów objawów i/lub znacznego ich nasile-
nia konieczne jest poszukiwanie dodatkowych przyczyn, 
usposabiających do cięższego przebiegu zachorowań. Świ-
sty wydechowe najczęściej występują w przebiegu astmy, 
mają wtedy zmienne nasilenie, ustępują po leczeniu bron-
chodilatacyjnym i przeciwzapalnym, powracają po zaprze-
staniu leczenia. Świsty mogą też być maską innych chorób 
wrodzonych, ujawniających się w pierwszych dniach lub 
miesiącach życia takich jak: dysplazja oskrzelowo-płucna, 
wady wrodzone układu oddechowego i układu krążenia, 
mukowiscydoza, pierwotna dyskineza rzęsek, zespoły aspi-
racji, refluks żołądkowo-przełykowy, pierwotne niedobory 
odporności, guzy klatki piersiowej, nietypowe zakażenia. 
Prawdopodobieństwo innej niż astma przyczyny świstów 
dotyczy chorych z objawami nietypowymi – początkiem 
choroby już w okresie noworodkowym, asymetrią lub sta-
łym utrzymywaniem się zmian osłuchowych, upośledze-
niem rozwoju fizycznego, gorączką, sinicą, brakiem od-
powiedzi na leki z grupy beta2 agonistów. Zakres badań 
diagnostycznych zalecanych w ramach diagnostyki różni-
cowej świstów zależy od przebiegu klinicznego i objawów 
towarzyszących. Możliwe jest także współistnienie kilku 
przyczyn obturacji i każda z nich wymaga adekwatnej te-
rapii.

Duszność krtaniowa
AnnA zAkrzewskA

Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dzie-
cięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Krtań z uwagi na jej funkcje jest narządem bardzo istot-
nym dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organi-
zmu. Stanowi ona najwęższe piętro górnych dróg odde-
chowych, a do około 24. m życia najwęższym miejscem 
dróg oddechowych jest jej okolica podgłośniowa. Wyróż-
niamy cztery podstawowe funkcje krtani: oddechową, fo-
nacyjną, obronną i podporową (odruchowa).

W wieku rozwojowym następują zmiany dotyczące 
położenia krtani, zwiększenia objętości jamy krtani, jej 
kształtu oraz budowy a także dojrzałości struktur w obrę-
bie błony śluzowej. Położenie krtani obniża się z wiekiem, 
zmieniają się także jej wymiary a kształt ze stożkowatego 
staje się cylindryczny. Błona śluzowa u najmłodszych dzieci 
luźno połączona ze szkieletem chrzęstnym zawiera dużo 
tkanki łącznej łatwo ulegającej obrzękowi szczególnie  
w okolicy podgłośniowej, tylnej ścianie i wejściu do krtani. 
Stanowi ona 50% ściany krtani zmniejszając się do 30-40% 
w wieku 3-5 lat.

Duszność krtaniowa nazywana stridorem to utrudnienie 
oddychania w fazie wdechu, dotyczy ona zmian w górnej 
część krtani. Zaburzenie przepływu powietrza w okolicy 
podgłośniowej tylko początkowo ma charakter wdechowy, 
w dość krótkim czasie staje się dusznością wdechowo-wy-
dechową. Natomiast zaburzenia oddychania, które powsta-
ją w przebiegu zapalenia nagłośni polegają na wyciszonym 
stridorze, brakiem kaszlu, często nasilonym ślinotokiem  
i przyjmowaniem pozycji siedzącej.
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Ostra duszność krtaniowa rozpoznawana jest w przy-
padkach nagłego wystąpienie zaburzeń oddychania typu 
wdechowego u dziecka, które nie demonstrowało wcze-
śniej zaburzeń oddychania. Stwierdzana u noworodka 
zwykle związana jest z wadą rozwojową krtani, tężyczką 
lub padaczką. U niemowląt główną jej przyczyną są sta-
ny zapalne krtani, wady rozwojowe, obrzęki uczuleniowe 
lub zastoinowe, ciała obce, urazy i guzy. U dzieci starszych, 
szczególnie do 6. roku życia, także ostre stany zapalne  
i aspiracje ciał obcych, urazy zewnętrzne i wewnętrzne, 
obrzęki uczuleniowe, obrzęki Quinckego, nowotwory.

Postępowanie w ostrej duszności krtaniowej zależne jest 
od jej przyczyny. Stany zapalne leczone są w zależności 
od rozpoznania. Podgłośniowe zapalenie podaniem ste-
roidów w inhalacji, adrenaliny w inhalacji, w koniecznych 
przypadkach dożylnej steroidoterapii. Zapalenie nagłośni 
wymaga anybiotykoterapii (cefalosporyny III generacji) 
oraz inhalacji w zależności od potrzeb z adrenaliną, ste-
roidów. W obrzęku Quinckego adrenalina domięśniowo, 
doustnie leki p-histaminowe, glikokortykosteroidy paren-
teralnie lub doustnie. Narastanie duszności, pomimo lecze-
nia, stanowiące zagrożenie życia wymaga intubacji lub gdy 
nie jest to możliwe tracheotomii. Aspiracje ciał obcych wy-
wołuje podrażnienie krtani i tchawicy, powodując kaszel, 
krztuszenie, stridor lub zaburzenia wdechowo-wydechowe 
do momentu przemieszczenia w głąb oskrzeli. Najgroźniej-
szym następstwem aspiracji ciała obcego jest całkowite 
zamknięcie światła dróg oddechowych. Duże ciała obce 
zatrzymując się w wejściu do krtani mogą być usunięte 
dzięki manewrom Heimlicha, poniżej szpary głośni wyma-
gają usunięcia w drodze laryngo- lub bronchoskopii. Za-
klinowane ciała obce w krtani lub tchawicy wymagają tra-
cheotomii i usunięcia poprzez tracheostomę lub poprzez 
rozszczepienie krtani.

Badania czynnościowe  
w diagnostyce duszności u dzieci
Henryk MAzurek

Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy Instytutu 
Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce Zdroju

Duszność jest definiowana jako świadome uczucie 
utrudnionego oddychania – jego nieskuteczności (braku 
powietrza) lub zwiększonego wysiłku oddechowego. Bywa 
klasyfikowana zależnie od okoliczności występowania (wy-
siłkowa/spoczynkowa), lokalizacji (wdechowa/wydecho-
wa/mieszana) lub czasu utrzymywania (ostra/przewlekła). 
Przyczynami duszności mogą być zmiany w układzie odde-
chowym, ale także poza nim (np. niedokrwistość czy cho-
roby układu krążenia), stąd kolejny podział na duszność 
pochodzenia płucnego i pozapłucnego.

Jest odczuciem subiektywnym, ale nierzadko można 
zaobserwować objawy jej towarzyszące, jak zwiększona 
praca mięśni oddechowych czy fenomeny akustyczne (np. 
stridor czy wheezing). Badania dodatkowe mogą służyć 
obiektywizacji duszności (potwierdzeniu obecności za-
burzeń oraz ich stopnia) oraz diagnostyce przyczynowej. 
Szczególne miejsce zajmują tu badania czynnościowe ukła-
du oddechowego.

Wynika to z faktu, że najczęściej duszność jest związana 
ze zmianami czynności płuc, które zwiększają pracę wen-
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tylacyjną mięśni oddechowych. Zwykle istnieje też zwią-
zek pomiędzy stopniem duszności a rozmiarem zaburzeń 
czynnościowych. Duszność pochodzenia płucnego jest od-
czuwana przede wszystkim przez chorych, u których scho-
rzenie doprowadziło do zaburzeń mechaniki oddychania, 
a w efekcie do zwiększenia pracy mięśni oddechowych 
na skutek wzrostu oporów elastycznych i nieelastycznych.  
W pewnym przybliżeniu, pozwala to postawić znak równo-
ści pomiędzy nasileniem duszności, a stopniem zwiększe-
nia pracy oddychania wskutek zmian fizycznych własno-
ści układu oddechowego. Przykładami mogą być pacjenci 
z dusznością w przebiegu napadu astmy oskrzelowej, ale 
także chorzy z rozstrzeniami oskrzeli (np. w przebiegu 
mukowiscydozy czy pierwotnej dyskinezy rzęsek) lub cho-
robami śródmiąższowymi płuc. U tych chorych można 
stwierdzić typowe dla jednostki zmiany w badaniach czyn-
nościowych, których wykazanie odgrywa ważną rolę przy 
ustalaniu rozpoznania, a ilościowa ocena zaburzeń pozwa-
la na monitorowanie choroby.

Specyficzne, trudniejsze do zmierzenia za pomocą ba-
dań czynnościowych, są stany związane z dusznością psy-
chogenną, duszność u chorych z niedowładem mięśni 
oddechowych (u których dochodzi do przeciążenia spraw-
nych mięśni oddechowych) czy pojawiająca się podczas 
nagłego spadku FiO2. Niemniej, odpowiednio dobrane ba-
dania (z grupy tzw. badań czynnościowych lub inne – np. 
gazometria, elektromiografia) pozwalają na obiektywizację 
konsekwencji odczuwanych dolegliwości.

Ciężkie atopowe zapalenie skóry
roMAn J. nowIckI

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii  
i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Leczenie atopowego zapalenia skóry (AZS) możemy po-
dzielić na przyczynowe, które polega na, jeśli to możliwe, 
identyfikacji czynników uczulających, a co za tym idzie 
eliminacji ich z otoczenia/diety chorego lub zastosowanie 
odczulania. Leczenie objawowe natomiast obejmuje korty-
kosteroidy (GKS), zarówno w formie ogólnoustrojowej jak 
i miejscowej, w postaci maści, leki immunosupresyjne (np. 
cyklosporyna A, metotreksat) i fototerapię (UVA oraz UVB). 
Niezwykle ważna jest odpowiednia pielęgnacja skóry, na-
wilżanie i dobór właściwych preparatów, najlepiej takich, 
które wspierają odbudowę mikrobiomu skóry. Podstawą 
terapii AZS jest połączenie codziennej, całkowitej terapii 
emolientowej z miejscowym leczeniem przeciwzapal-
nym (mGKS lub inhibitory kalcyneuryny - mIK), stosowa-
nym w okresie zaostrzeń choroby. Ostatnie osiągnięcia  
w zrozumieniu patofizjologii AZS umożliwiły wprowadze-
nie nowych opcji leczenia tej częstej i przewlekłej choroby.

Terapia emolientowa
Systematyczne stosowanie terapii emolientowej hamuje 

marsz alergiczny. Codzienna, regularna aplikacja emolien-
tów od urodzenia do 6. miesiąca życia aż o 50% zmniejsza 
rozwój objawów AZS u dzieci z rodzin wysokiego ryzyka 
(w których rodzice chorują na AZS). Emolienty powinny 
być dobierane indywidualnie w zależności od suchości 
naskórka, pogody, dziennej aktywności i obecności alergii 
kontaktowej. Nowoczesne emolienty zawierające cerami-
dy, cholesterol i wolne kwasy tłuszczowe uzupełniają 
lipidy między-komórkowe, regenerują płaszcz hydrolipi-
dowy, przywracają prawidłową funkcję bariery naskórko-
wej i zmniejszają transepidermalną utratę wody (TEWL). 
Natłuszczanie suchej skóry zmniejsza świąd oraz łagodzi 
stan zapalny. Regularne stosowanie emolientów 3-4 razy 
na dobę zmniejsza konieczność stosowania mGKS (steroid 
sparing effects). U wcześniaków, u których stosowane są 
emolienty poprawia się kondycja skóry i zmniejsza liczbę 
incydentów zapalnych. Emolienty działają ok. 4-6 h i dlate-
go należy stosować je min. 2x dziennie, tak aby w tygodniu 
zostało zużyte min 250g emolientu w kremie lub w maści 
[1-4]. Nowoczesne emolienty (emolienty plus) zawierają  
dodatkowe substancje naturalne, zwiększające ich działa-
nie przeciwzapalne i przeciwświądowe. Ektoina - cykliczny 
aminokwas produkowany naturalnie przez drobnoustroje 
ekstremofilne, poprzez akumulację wody i stabilizujący 
wpływ na błony komórkowe, chroni skórę przed wnika-
niem alergenów i redukuje TEWL, skutecznie redukuje stan 
zapalny i łagodzi świąd [5]. Dodatek tanin, flawonoidów 
i fitosteroli, poprawia skuteczność terapeutyczną emo-
lientów [6]. Szczególne właściwości przeciwświądowe, ła-
godzące miejscowy stan zapalny, podrażnienie i przyspie-
szające gojenie przeczosów i nadżerek wykazuje wyciąg  
z młodych pędów owsa Rhealba. Właściwości przeciwza-
palne i immunomodulujące wynikają przede wszystkim  
z wpływu ekstraktu z owsa na hamowanie zapalnej ścież-
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ki cyklooksygenazy (obniżenie poziomu prostacyklin wy-
twarzanych w keratynocytach), regulację wytwarzania 
limfocytów Th1 i Th2 oraz zmianę fenotypu i funkcji ko-
mórek dendrytycznych [3]. I-modulia będąca ekstratem  
z linii bakterii Aquaphilus dolomiae (Neisseriaceae) po-
przez istotne zwiększanie syntezy immunosupresyjnej in-
terleukiny-10, przywracanie funkcji limfocytów T-regula-
torowych, oraz oddziaływanie na receptory PAR-2 posiada 
właściwości przeciwzapalne oraz przeciwświądowe [7]. 
Dodatek biologicznie aktywnego polisacharydu β-glukanu 
(Imunoglukan®) aktywuje komórki odpornościowe skóry, 
między innymi makrofagi, które produkują enzymy: kola-
genazę i elastazę, pełniące ważną funkcję w etapie migracji 
komórek skóry, rekonstrukcji uszkodzonego nabłonka, co 
prowadzi do jej regeneracji. Imunoglukan® wywiera działa-
nie immunomodulujące pobudzając obniżona odporność 
oraz hamując nadmierne reakcje układu odpornościowe-
go. Postępowanie immunomodulujące pomaga chronić 
skórę przed alergenami i zakażeniem, a także czynnikami 
powodującymi jej wysuszenie oraz starzenie [8].

Choroby towarzyszące AZS
AZS może wpływać na szereg aspektów zdrowia m.in. 

opisano zwiększoną zapadalność na infekcje, choroby psy-
chiczne, otyłość, choroby sercowo-naczyniowe, alergiczny 
nieżyt nosa, astmę oskrzelową, alergię pokarmową, cho-
roby okulistyczne. Lekarze powinni do pacjentów z AZS 
podchodzić holistycznie i rozpoznawać zarówno zmiany 
skórne jak i schorzenia pozaskórne. Wiele objawów klinicz-
nych wymaga leczenia wielospecjalistycznego przez zespół 
specjalistów złożony z dermatologa, alergologa, pediatry, 
okulisty, laryngologa, psychologa klinicznego oraz psychia-
try.
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Postępowanie w pokrzywce  
przewlekłej
AlIcJA kAsperskA-zAJąc

Europejskie Centrum Diagnostyki i Leczenia  
Pokrzywek (sieci GA2LEN UCARE) w Zabrzu  
(Śląski Uniwersytet Medyczny)

Przewlekła pokrzywka jest chorobą o złożonej etiopa-
togenezie i różnym obrazie klinicznym. W postępowaniu 
z chorym na przewlekłą pokrzywkę należy uwzględnić 
wszystkie następujące elementy: 1) rozpoznanie, 2) dia-
gnostyka, 3) ocena nasilenia objawów/stopnia kontroli 
choroby, 4) ocena jakości życia, 5) identyfikacja/wskazanie 
czynników zaostrzających, 6) kompleksowe leczenie, 7) 
wyjaśnienie patomechanizmu choroby i rokowania. Ad 1. 
Postawienie właściwego rozpoznania oraz uwzględnienie 
faktu, że najczęstszą postacią przewlekłej pokrzywki jest 
przewlekła pokrzywka spontaniczna, która często współ-
istnieje z obrzękiem naczynioruchowym i/lub pokrzywką 
indukowaną. Niestety częstość występowania pokrzywki 
indukowanej jest niedoszacowana, co wynika z różnych 
przyczyn m.in. nieznajomości obrazu klinicznego, czy braku 
stosowania wystandaryzowanych prób prowokacyjnych. 
Ad 2. Podstawowe znaczenie ma skrupulatnie zebrany wy-
wiad z uwzględnieniem tzw. wywiadu pokrzywkowego. 
Zlecamy badania podstawowe (CRP i/lub OB, morfologia  
z rozmazem) oraz rozszerzone (tylko w uzasadnionych 
przypadkach) wg najnowszych wytycznych EAACI/GA2LEN/
EDF/WAO 2017. Ponadto doświadczenie lekarza w zakre-
sie prowadzenia trudnych/ciężkich przypadków pokrzywki 
pozostaje nie do przecenienia. Ad 3. Konieczne jest zasto-
sowanie zalecanych skal/testów do oceny stopnia nasilenia 
objawów: łagodne, umiarkowane, ciężkie (UAS7) i stopnia 
kontroli pokrzywki (UCT), aby móc odpowiednio dostoso-
wać i modyfikować leczenie. Ad 4. Ocena jakości życia za 
pomocą kwestionariuszy i jej poprawa z uwzględnieniem 
pomocy psychologicznej. Ad 5. Wskazanie typowych dla 
pokrzywki czynników zaostrzających oraz indywidualnych 
dla danego chorego zidentyfikowanych na podstawie wy-
wiadu i/lub prób prowokacyjnych. Ad. 6. Niestety zarówno 
własne obserwacje, jak i najnowsze badania wskazują, że 
wielu chorych na przewlekłą pokrzywkę nie otrzymuje wła-
ściwego leczenia. U wielu z nich rozpoznajemy przewlekłą 
pokrzywkę oporną na leki przeciwhistaminowe. Ad 7. Nale-
ży zwrócić uwagę na udział procesów autoimmunologicz-
nych oraz czynników, które mogą wpływać na trudniejsze 
leczenie i dłuższe utrzymywanie się objawów (np. obrzęk 
naczynioruchowy, współistniejące choroby autoimmuno-
logiczne i pokrzywki indukowane). Ponadto duże badania 
epidemiologiczne sugerują występowanie związku pomię-
dzy przewlekłą pokrzywką i innymi chorobami, co wymaga 
uwzględniania w procesie diagnostyczno-terapeutycznym 
ze względu na ich znaczenie zarówno dla ogólnego zdro-
wia osób chorych na przewlekłą pokrzywkę, jak i samego 
jej przebiegu. Doświadczenie zdobyte w tej trudnej choro-
bie jest nie do przecenienia.
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Astma u ciężarnej
grAżynA BocHenek

Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób We-
wnętrznych im. Prof. A. Szczeklika, Uniwersytet 
Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Przebieg astmy w ciąży nie zmienia się tylko u około 1/3 
pacjentek. U około 1/3 dochodzi do nasilenia objawów, zaś 
u kolejnej 1/3 objawy astmy zmniejszają się. Zaostrzenia 
zdarzają się najczęściej pomiędzy 24. a 36. tygodniem cią-
ży. W ciągu ostatnich 4 tygodni zazwyczaj następuje po-
prawa i tylko u około 10% rodzących obserwuje się objawy 
astmy w trakcie porodu. Nadrzędnym celem leczenia astmy 
u kobiety ciężarnej jest zapewnienie optymalnej kontroli 
choroby, a poprzez to niedopuszczenie do niedotlenienia 
matki i płodu. Większym zagrożeniem dla płodu jest nie-
dotlenienie niż działania niepożądane związane z farma-
koterapią stosowaną u matki. Najlepszym rozwiązaniem 
jest wybór leków, które dobrze kontrolują astmę u matki 
i są jednocześnie bezpieczne dla nienarodzonego dziecka. 
Leczenie astmy u ciężarnej powinno być prowadzone we-
dług tych samych zasad, co poza ciążą. Terapia powinna 
być dostosowana do stopnia kontroli choroby. Bezwzględ-
nie zalecanymi lekami są GKS wziewne, które zmniejszają 
ryzyko zaostrzeń astmy oraz związanej z tym hospitaliza-
cji. Za najbardziej bezpieczny lek uważany jest budezo-
nid, ponieważ istnieje najwięcej dowodów pochodzących 
z badań retrospektywnych dotyczących bezpieczeństwa 
jego stosowania. Nie ma jednak dowodów, aby pozosta-
łe GKS wziewne były mniej bezpieczne, dlatego można je 
kontynuować, jeśli zapewniały dobrą kontrolę astmy przed 
ciążą. Nie ma dowodów na to, aby GKS doustne miały 
działanie teratogenne, chociaż sugerowano, że ich stoso-
wanie w I trymestrze ciąży może zwiększać ryzyko rozsz-
czepu wargi i podniebienia. Niemniej, mając na uwadze 
ryzyko, jakie niesie ze sobą źle kontrolowana astma, leki 
te powinny być stosowane w każdym przypadku ciężkiej 
astmy oraz w zagrażających życiu zaostrzeniach choroby. 
SABA są zalecane jako bezpieczne leki objawowe. Podawa-
ne drogą wziewną wywierają nieznaczne działanie ogólne, 
a prawdopodobieństwo ich działania tokolitycznego jest 
minimalne. Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania 
LABA w ciąży są ograniczone, aczkolwiek ich profil farma-
kologiczny jest podobny jak SABA. Dlatego ich stosowanie 
można kontynuować u kobiet, które stosowały je z dobrym 
efektem przed ciążą i u których astma nie jest zadawalają-
co kontrolowana wysokimi dawkami GKS wziewnych. LTRA 
i teofilina są lekami alternatywnymi, ale nie preferowanymi 
w leczeniu astmy u ciężarnej. Ciężkie zaostrzenia astmy na-
leży leczyć intensywnie, według ogólnie przyjętych zasad, 
aby zapobiec niedotlenieniu matki i płodu.

Astma powysiłkowa
rAdosŁAw gAwlIk

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,  
Alergologii Immunologii Klinicznej,  
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

W odniesieniu do objawów oddechowych występują-
cych w związku z wysiłkiem fizycznym używa się najczę-
ściej dwóch określeń:
a. Skurcz oskrzeli indukowany wysiłkiem (exercise-induced 

bronchoconstriction, EIB);
b. Astma indukowana wysiłkiem (exercise-induced asthma, 

EIA).
Zaleca się aby skurczem oskrzeli indukowanym wysił-

kiem (EIB) określać objawy występujące po wysiłku fizycz-
nym u osób bez współistniejącej astmy i alergii. Pojęcie ast-
my indukowanej wysiłkiem (EIA) powinno natomiast być 
zarezerwowane do objawów skurczu oskrzeli występują-
cych po wysiłku fizycznym u chorych na astmę.

Skurcz oskrzeli indukowany wysiłkiem jest formą nadre-
aktywności oskrzelowej definiowanej jako większa goto-
wość oskrzeli do skurczu niż normalnie to ma miejsce pod 
wpływem różnych czynników bronchokonstrykcyjnych. 
Nadreaktywność oskrzelowa jest podstawową cecha ast-
my oskrzelowej, a najpowszechniejszym bodźcem wywo-
łującym skurcz oskrzeli jest wysiłek fizyczny. Z problemem 
spotykamy się częściej u osób aktywnych fizycznie oraz 
sportowców.

Za występowanie powysiłkowego skurczu oskrzeli uwa-
ża się aktualnie, że odpowiadają następujące patomecha-
nizmy: zmiany osmotyczne i zmiany temperatury śluzówki 
dróg oddechowych będące skutkiem hiperwentylacji pod-
czas wysiłku (hipoteza termiczna i hipoteza termiczna), 
uszkodzenie nabłonka oddechowego, nasilenie procesu 
zapalnego w drogach oddechowych oraz aktywacja neu-
ronalna.

Rozpoznanie astmy powysiłkowej opiera się przede 
wszystkim na dokładnie zebranym wywiadzie chorobo-
wym, oraz badaniach diagnostycznych obejmujących 
badania czynnościowe układu oddechowego, próbę roz-
kurczową, próby prowokacyjne oraz próbę wysiłkową. Wy-
konujemy także badanie elektrokardiograficzne, testy skór-
ne, FeNO. Należy zaznaczyć, że nie tak rzadko obserwuje 
się słabą korelację objawów z wynikami badan czynnościo-
wych płuc. Nie należy zapominać o przeprowadzeniu dia-
gnostyki różnicowej (przyczyny kardiologiczne duszności).

Leczenie astmy powysiłkowej powinno przebiegać 
zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi leczenia 
astmy z zachowaniem pewnej specyfiki charakterystycznej 
dla tej grupy chorych. Podstawowymi celami skutecznego 
leczenia są: uzyskanie i utrzymanie kontroli objawów, za-
pobieganie zaostrzeniom, utrzymanie prawidłowej czyn-
ności płuc i aktywności fizycznej chorego. Ważnym jest 
przestrzeganie zaleceń terapeutycznych oraz przedstawie-
nie pacjentowi indywidualnego planu postępowania.
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Astma u dzieci – czy jest miejsce dla 
witaminy D3 w prewencji zaostrzeń?
IwonA stelMAcH1, 2

1 Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergolo-
gii, III Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w 
Łodzi
2 Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka

Od kilkunastu lat wiemy, że witamina D ma działanie 
przeciwzapalne oraz przeciwbakteryjne, jest pluripoten-
cjalnym hormonem zaangażowanym w wiele procesów 
immunoregulacyjnych. Zarówno aktywna postać witaminy 
D, jak i receptor dla witaminy D są obecne w komórkach 
nabłonkowych i innych komórkach zasiedlających drogi 
oddechowe. Witamina D wpływa bezpośrednio na nabyty 
układ odporności poprzez wpływ na Th1, Th2 i komórki 
T regulatorowe, promuje tolerancję poprzez hamowanie 
zapalenia i indukcję komórek regulatorowych T. Niedobór 
tej witaminy jest przyczyną wzrostu zapadalności na ast-
mę, większego zapotrzebowania na glikokortykosteroidy 
wziewne (wGKS), cięższego przebiegu astmy, częstszych 
zaostrzeń. Sugeruje się, że prawidłowe surowicze stężenie 
25(OH)D u chorych na astmę jest związane z lepszą czyn-
nością płuc, mniejszą nadreaktywnością oskrzeli, lepszą 
odpowiedzią na terapię wGKS a suplementacja D3 podczas 
ciąży zmniejsza ryzyko świstów u dzieci. Zaostrzenia astmy 
wywołane wirusami są związane ze zwiększoną produkcją 
cytokin prozapalnych, takich jak interleukina 17A, które 
nasilają reakcje alergiczne dróg oddechowych. Metabolity 
witaminy D wspierają odpowiedź antywirusową komórek 
nabłonka układu oddechowego i hamują wytwarzanie in-
terleukiny 17A w wyizolowanych komórkach jednojądrza-
stych krwi obwodowej pacjentów z astmą ciężką. Przegląd 
dotychczasowych badań wskazuje, że suplementacja wita-
miną D może – przy jednoczesnej prawidłowej terapii le-
kami przeciwastmatycznymi – zmniejszyć ryzyko zaostrzeń 
astmy łagodnej i umiarkowanej u dorosłych, w porówna-
niu do grupy nie stosującej witaminy D. Z badań własnych 
(metaanalizy opublikowane w 2017 roku – Lancet, British 
Medical Journal) oraz z metaanalizy bazy Cochrane (J Al-
lergy Asthma Immunol 2017, w której uwzględniono trzy 
badania własne) wynika, że suplementacja witaminą D 
zapobiega sezonowym infekcyjnym zaostrzeniom astmy 
u dzieci. Według obecnej wiedzy, witaminę D należy su-
plementować zgodnie z wytycznymi dla Europy Środkowej 
w dawkach rekomendowanych dla populacji zdrowej oraz 
dla grup ryzyka deficytów witaminy D.

Trudne rozpoznanie czy zwodzące 
objawy? Oblicza wrodzonego  
obrzęku naczynioruchowego
JAcek gockI

Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii  
Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium  
Medicum im. dr L. Rydygiera w Bydgoszczy, 
 Uniwersytetu im M. Kopernika w Toruniu

Wrodzony obrzęk naczynioruchowy HAE jest chorobą 
uwarunkowaną genetycznie, manifestującą się miejscowym 
samoograniczającym się obrzękiem tkanki podskórnej i pod-
śluzówkowej spowodowanym wzrostem przepuszczalności 
naczyń pod wpływem zwiększonej produkcji bradykininy. 
Występuje z częstością 1:50 tysięcy osób w ogólnej popu-
lacji. Szacuje się, że w Polsce powinno być około 600-800 
chorych. Jednak aktualnie zdiagnozowano i jest leczonych 
około 300 chorych, zatem prawdopodobnie około połowa 
chorych pozostaje nie rozpoznana. Może to być spowodo-
wane kilkoma przyczynami. Jedną z nich jest fakt, że głów-
ne objawy choroby są mało charakterystyczne i zwodnicze, 
gdyż są identyczne jak w innych postaciach obrzęków naczy-
nioruchowych, w których patomechanizmie kluczową rolę 
odgrywa histamina. Obrzęki naczynioruchowe powszechnie 
obserwowane w gabinetach alergologicznych głównie mają 
charakter histaminoergiczny i łatwo poszukując przyczyn 
obrzęku przeoczyć fakt, że może on się rozwijać w zupełnie 
innym mechanizmie. Jest to spowodowane tym, że w obu 
rodzajach obrzęków czynnikiem wywołującym może być 
infekcja, uraz i leki, co niejednokrotnie zwodzi lekarza. Jest 
jednak kilka objawów, które odróżniają obrzęk bradykinoer-
giczny od histaminoergicznego. Pierwszym sygnałem, który 
powinien zwrócić uwagę, jest brak reakcji na leczenie lekami 
antyhistaminowymi, glikokortykosteroidami czy adrenaliną. 
Kolejnym charakterystycznym objawem są serpentynowate 
zmiany obserwowane na skórze w miejscu gdzie pojawi się 
bolesny, niesymetryczny, dobrze ograniczony obrzęk. Obrzę-
kowi w przebiegu HAE nie towarzyszy pokrzywka. Pierwsze 
objawy obrzęku naczynioruchowego pojawiają się w więk-
szości przypadków w dzieciństwie, u pacjentów z dodatnim 
wywiadem rodzinnym. Analiza historii chorób pacjentów  
z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym ujawniła, że  
u 70-80% z nich występowały napadowo, nawracające, sil-
ne i trudne do wyjaśnienia dolegliwości bólowe brzucha, 
pojawiające się nagle i równie nagle ustępujące nawet bez 
leczenia po 2-3 dobach. Pacjenci często trafiają wielokrotnie 
do gabinetów gastroenterologicznych, lub są pacjentami 
izb przyjęć chirurgicznych, gdzie są obserwowani z powo-
du niedrożności przepuszczającej, często z płynem w jamie 
brzusznej. Podsumowując, w przypadku pacjenta z nawra-
cającymi obrzękami naczynioruchowymi od dzieciństwa,  
z towarzyszącymi częstymi niewyjaśnionymi dolegliwościa-
mi bólowymi brzucha, bez towarzyszącej pokrzywki, z ser-
pentynowatymi zmianami na skórze i dodatnim wywiadem 
rodzinnym warto wykonać oznaczenie C4 składowej dopeł-
niacza, które jest badaniem przesiewowym w diagnostyce 
HAE, a wynik poniżej 50% normy czyni to rozpoznanie bar-
dzo prawdopodobnym.
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Znaczenie skóry w alergii  
pokarmowej u dzieci
AnetA krogulskA

Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii  
i Gastroenterologii, Collegium Medicum  
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Alergia pokarmowa (AP) to ważny problem zdrowia 
publicznego o narastającym znaczeniu. Jej występowanie 
wiąże się z większym ryzykiem rozwoju astmy i alergiczne-
go nieżytu nosa. Alergeny pokarmowe u dzieci stanowią 
główny czynnik reakcji anafilaktycznych. Choroba manife-
stuje się objawami z różnych narządów. Do najczęstszych 
należą objawy ze strony skóry. Choć patogeneza choroby 
nie jest dokładnie znana, to podkreśla się zależność przy-
czynową między AP a atopowym zapaleniem skóry (AZS). 
AZS może być zarówno objawem AP, jak i czynnikiem sprzy-
jającym jej rozwojowi. Co prawda u 2/3 pacjentów z AZS 
nie stwierdza się uczulenia na alergeny środowiskowe, to 
u co trzeciego dziecka z wczesnym początkiem bądź cięż-
kim AZS rozwija się AP. AZS stanowi zatem istotny czyn-
nik ryzyka rozwoju AP. W świetle ostatnich badań większe 
znaczenie w rozwoju uczulenia na alergeny pokarmowe 
ma uszkodzona bariera skóry, niż przewód pokarmowy. 
Udowodniono występowanie zależności między TEWL, ge-
nem FLG a rozwojem AZS i AP. Uszkodzona bariera skóry 
w AZS pozwala na ekspozycję układu immunologicznego 
na alergeny środowiskowe, co prowadzi do rozwoju uczu-
lenia i chorób alergicznych. Ostatnio wykazano również, 
że już po urodzeniu można stwierdzić pewne cechy skóry 
predysponujące do rozwoju AP, nawet u dzieci bez AZS. 
Udowodniono, że nawilżanie skóry od najwcześniejszego 
okresu życia może zmniejszyć ryzyko AZS o 32-50%. Zatem 
wzmacnianie bariery skóry począwszy od okresu noworod-
kowego może stanowić obiecującą metodę prewencji AZS. 
Równocześnie poznanie mechanizmów prowadzących do 
rozwoju uczulenia na pokarmy może pomóc w ustaleniu 
nowych metod terapii i prewencji AP, a tym samym do za-
hamowania marszu alergicznego.

Żywność modyfikowana genetycznie 
(GMO) a alergia na pokarmy
BArBArA MAJkowskA-woJcIecHowskA

Klinika Immunologii i Alergii, Uniwersytet  
Medyczny w Łodzi

GMO to organizmy, których DNA zostało zmodyfikowa-
ne przy użyciu technik inżynierii genetycznej, w celu mo-
dyfikacji ekspresji wybranych genów. Opracowywano je  
z myślą o szerokim zakresie zastosowań, włączając potrze-
by chorych z alergią. Obecnie głównym narzędziem, po-
zwalających na usuwanie, modyfikowanie, czy dodawanie 
genów jest technologia Crispr-Cas9, która wykorzystuje 
plazmidy do transfekcji komórek docelowych.

Zwolennicy GMO podkreślają, że pod względem bez-
pieczeństwa, żywność ta nie różni się od tradycyjnej i nie 
powoduje alergii pokarmowej w większym stopniu niż na-
turalna, a nawet może chronić przed jej objawami, gdyż 
modyfikacje umożliwiają usunięcie genów dla syntezy aler-
genów, co uczyniono np. wobec orzeszków ziemnych, czy 
mleka bez alergogennego białka b-laktoglobuliny, pszenicy 
bez glutenu itd. [1-3]. Liczne prace podkreślają, że GMO 
posiada lepsze walory smakowe, przechowalniane, od-
żywcze i lecznicze. Np. przez dodanie do genów dla białek 
pyłku o zmniejszonej alergogenności uzyskano ryż do im-
munoterapii doustnej, czy wysokie poziomy związku prze-
ciwmalarycznego itd. [4-6].

Jednak jak wszystkie nowe technologie, żywność GMO 
może stanowić pewne ryzyko dla osób z alergią, zarówno 
już poznane, jak i jeszcze nieznane, szczególnie w wymia-
rze długoterminowym. Główne obawy dotyczące bezpie-
czeństwa: to pewna „nieobliczalność modyfikacji”, czyli 
ryzyko powstania nowych związków, w tym alergenów  
i rozwoju niepożądanych odpowiedzi immunologicznych, 
działania adiuwantowego oraz alergizacji. W rzeczywisto-
ści, modyfikacje GMO dodają białka, które „nie są rodzi-
me” dla rośliny, więc mogą okazać się pełne niespodzia-
nek, nawet dla samych wynalazców, co potencjalnie może 
zwiększać ryzyko reakcji alergicznych, gdyż nawet miRNA 
z GMO wchłaniane przez komórki ludzkie jest zdolne do 
zmiany ekspresji pewnych genów. Najnowsze badania 
wskazują, że manipulacje GMO mogą powodować zmiany 
ekspresji wielu genów, zależne od kontekstu całego geno-
mu, czy znaczników epigenetycznych, a ich konsekwencje 
nie zostały jeszcze w pełni ocenione [7]. Np. nowe dogłęb-
ne analizy proteomiki, metabolomiki ujawniają różnice 
między kukurydzą GMO, a jej typowym odpowiednikiem 
[8]. Nawet badania peptydów kodowanych jedynie przez 
geny Cas9 w soi GMO inicjowały syntezę jednego białka, 
homologicznego z alergogennym białkiem pszenicy [7].
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Trzeba też podkreślić, że silnymi alergenami, związany-
mi z alergią i astmą są tzw. białka stresu roślin np. białka 
transferujące lipidy (LTP), taumatyny, niektóre prolaminy. 
Jednocześnie są to białka, które nadają roślinom odporność 
na stres, zapewniają lepsze plonowanie, walory smakowe, 
więc często dodawane są roślinom GMO, co wzmaga ich 
alergogenność, chociaż eksperci WHO odradzają przeno-
szenie genów z powszechnie alergogennych organizmów 
do organizmów niealergizujących [9].

Podczas gdy żadna z dostępnych metaanaliz nie mówi 
kategorycznie, że żywność GMO jest niebezpieczna, to 
oczywiste jest, że konieczne są dalsze testy przed zaleca-
niem jej do spożycia przez osoby z alergią. Według eks-
pertów WHO, nie można dokonać uogólnień na temat ich 
bezpieczeństwa i należy ocenić je indywidualnie dla każde-
go przypadku.

Podsumowując, należy stwierdzić, że biotechnologia 
żywności jest obiecującym narzędziem do rozwoju od-
mian o podwyższonej jakości i ilości, ale jak dotąd technika 
tworzenia GMO nie rozwinęła się jeszcze na tyle, aby mieć 
całkowitą pewność, że tego typu żywność będzie zupełnie 
bezpieczne dla chorych z alergią pokarmową.

Alergia na dodatki do żywności  
- czy istnieje naprawdę?
cezAry pAŁczyńskI

Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dodatki do żywności są obecnie powszechnie używane 
celem zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego  
i poprawy własności organoleptycznych produktów spo-
żywczych. Obecnie stosuje się ponad 2500 dodatków 
do żywności. Potencjalne negatywne skutki zdrowotne 
ekspozycji na te substancje ciągle budzą niepokój opinii 
publicznej a także kontrowersje w środowisku lekarskim  
i naukowym, w tym szczególnie odnośnie ich działania 
toksycznego i alergizującego. Częstość występowania 
alergicznych reakcji spowodowanych przez dodatki do 
żywności należy ocenić jako niską (0,03-0,29%). Zarówno 
lekarze jak i konsumenci muszą jednak pamiętać o ryzyku 
zdrowotnym wynikającym z alergizującego działania do-
datków do żywności. Rozpoznanie alergii na dodatki do 
żywności musi zostać obiektywnie potwierdzone za pomo-
cą podwójnie zaślepionej próby prowokacji kontrolowanej 
placebo.
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Immunoterapia alergii sezonowej
BArBArA rogAlA

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych  
Alergologii i Immunologii Klinicznej,  
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zamierzonym celem swoistej immunoterapii alergeno-
wej jest indukcja zależnej od IgE tolerancji immunologicz-
nej na alergeny będące przyczyną alergii i ujawnienia się 
objawów tej choroby.

Tak więc niezbędnym elementem skuteczności tej me-
tody leczenia jest spełnienie precyzyjnych kryteriów dia-
gnostycznych zarówno klinicznych jak i immunologicz-
nych. Jest to o tyle ważne, że w praktyce klinicznej często 
spotykamy chorych z uczuleniem wieloważnym w sensie 
immunologicznym natomiast ściśle określonym w sensie 
klinicznym. Profil uczulenia nie jest jednoznaczny z jego 
istotnością kliniczną.

Szczepionki alergenowe korygują spaczone w atopii re-
akcje odpornościowe, powodują nie tylko złagodzenie ob-
jawów alergii w kontakcie z alergenem, również supresję 
objawów przewlekłych. Bardzo cenną zaletą immunotera-
pii alergenowej jest oddziaływanie tego sposobu leczenia 
na niekorzystną ewolucję choroby atopowej tj. wystąpienie 
nowych uczuleń czy też  objawów choroby ze strony kolej-
nych narządów. Jest to dowód na oddziaływanie immuno-
terapii na podstawowe mechanizmy alergizacji. Ta cecha 
immunoterapii alergenowej spełniająca kryteria prewencji 
drugo- i trzeciorzędowej w zasadniczy sposób odróżnia 
immunoterapię od farmakoterapii niezależnie od zalet tej 
formy leczenia w sensie supresyjnego oddziaływania na 
objawy choroby. Należy zauważyć dane, które wskazują na 
większą skuteczność immunoterapii w profilaktyce sezo-
nowego wzrostu nadreaktywności oskrzeli i upośledzenia 
funkcji wentylacyjnej płuc. Udowodniono również skutecz-
ność immunoterapii u chorych niedostatecznie odpowia-
dających na leczenie farmakologiczne.

Skuteczność immunoterapii została udowodniona nie-
zależnie od rodzaju alergii, sezonowej czy też całorocznej. 
Jednak zwraca się uwagę na zróżnicowanie efektywności 
działania immunoterapii w zależności od rodzaju alergenu. 
Zauważa się bowiem większą skuteczność odczulania aler-
genami sezonowymi niż całorocznymi. Dzieje się tak praw-
dopodobnie dlatego, że narażenie na alergeny pyłków ro-
ślin jest ograniczone określonym przedziałem czasowym, 
natomiast jest przewlekłe w alergii całorocznej.

Prewencyjne działanie immunoterapii nie ogranicza się 
li tylko do zapobiegania rozwojowi nowych uczuleń, ale 
również do ujawnienia się objawów z różnych narządów. 
Jest to o tyle ważne, że alergiczny nieżyt nosa stanowi ry-
zyko rozwoju astmy a zastosowanie immunoterapii alerge-
nowej istotnie zmniejsza to prawdopodobieństwo.

Zastosowanie szczepionek alergenowych u chorych  
z alergią sezonową może zapobiec uczuleniu na alergeny 
całoroczne. Jest to bardzo atrakcyjna zaleta immunotera-
pii alergii sezonowej w kontekście danych, że uczulenie na 
alergeny całoroczne wiąże się z objawami astmy.
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Immunoterapia na alergeny  
całoroczne
krzysztof BuczyŁko

NZOZ Centrum Alergologii w Łodzi

Około 1/3 chorych z przewlekłym alergicznym nieżytem 
nosa (PANN) jest uczulonych na roztocza kurzu domowe-
go (RKZ). PANN często wiąże się z astmą oskrzelową (AO), 
atopowym zapaleniem skóry (AZS), zaburzeniami snu, za-
paleniem zatok itd. [Klimek et al. ‘18] Swoista immuno-
terapia alergenem (SITA) może spowodować długotrwałą 
supresję objawów, redukcję farmakoterapii oraz zapobie-
gać zaostrzeniom PANN i AO. Aktualnie stosowane wyciągi 
RKZ zawierają β-glukany, chityny i endotoksyny. Wykazano, 
że oczyszczone preparaty Der p 1 i 2 powodują nie tylko 
spadek objawów i nadreaktywności, lecz także lepiej ha-
mują komórki Th2 czy aktywację komórek nabłonka dróg 
oddechowych [Hesse et al.’18]. Czernobilska i wsp. [’18] 
wykazali znaczący spadek w teście aktywacji bazofilów 
(BAT) podczas SITA alergenami roztoczy u dzieci, z około 
50% do niemal 4%. Inni nie potwierdzają takiej zależności 
po 2 latach SCIT dla HDM, w odróżnieniu od pyłku bylicy 
[Kim et al. ‘18]. Ostatnio opisano korzystne klinicznie wy-
niki odczulania tzw. małą dawką roztoczy u dzieci z PANN, 
w tym wzrost IgG4 oraz znaczące obniżenie odczynów  
w miareczkowanych testach skórnych [Vieira-Hernández  
et al.’18]. SCIT monoalergenowa jest skuteczna, także  
u dzieci uczulonych na wiele alergenów [Song et al ‘18]. 
Odległe wyniki SITA w PANN są dobre. Uzyskano znamien-
ne statystycznie obniżenie punktacji objawów nawet po 10 
latach od odczulania RKZ w PANN, choć mniej jednoznacz-
ne w AO. [Sahin et al ‘18]. Oceniono, że ponad 75% spo-
śród 73 osób poddanych SITA osiągnęło remisję na 5 lat, 
przy czym do 24% miało objawy uboczne podczas terapii, 
w tym u jednej (0,3%) wystąpiła anafilaksja [Lee et al.’18]. 
SLIT redukowała objawy astmy w 8 kontrolowanych pla-
cebo badaniach, chociaż redukcję użycia leków wykazano 
tylko w 4 z nich, podobnie działała SCIT [Richards et al.]. 
Wszystkie aktualne raporty, doniesienia oraz metaanalizy 
potwierdzają skuteczność zarówno podskórnej (SCIT) jak  
i podjęzykowej (SLIT). Na koniec należy podkreślić potrze-
bę osłonowej farmakoterapii przeciwzapalnej (wziewne 
lub donosowe GKS), leków przeciwhistaminowych oraz 
starannej eliminacji RKZ i innych alergenów całorocznych.

Immunoterapia w alergii  
na jad owadów błonkoskrzydłych
MArtA cHeŁMIńskA

Klinika Alergologii Katedry Pneumonologii  
i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Immunoterapia swoista jadem (venom immunotherapy, 
VIT) owadów błonkoskrzydłych jest poza unikaniem ekspo-
zycji, jedyną przyczynową metodą leczenia u osób, u któ-
rych rozpoznano alergię na jad owadów błonkoskrzydłych 
(Hymenptera venom allergy). Kwalifikacja chorych przed 
rozpoczęciem leczenia polega na potwierdzeniu wywiadu 
jedną z dostępnych metod diagnostycznych (SPT i/lub ICT 
i/lub sIgE). Coraz częściej w diagnostyce wykorzystuje się 
metody diagnostyki molekularnej. Wprowadzenie nowych 
technik diagnostycznych pozwala na zróżnicowanie reak-
cji krzyżowych od rzeczywistego podwójnego uczulenia. 
Wskazane jest uzupełnienie diagnostyki o oznaczenie tryp-
tazy mastocytarnej. Pozwala to na ewentualne wytypowa-
nie osób, u których należy poszerzyć badania w kierun-
ku mastocytozy uogólnionej, a w razie jej potwierdzenia 
przedłużenie standardowego okresu leczenia z 3-5 lat na 
stałe. Do leczenia kwalifikuje się pacjentów, u których wy-
stąpiła zagrażająca życiu reakcja anafilaktyczna dotycząca 
układu oddechowego i/lub krążenia, a zależność objawów 
od użądlenia potwierdzono na podstawie przeprowadzo-
nej diagnostyki. Wyjątkowo terapię rozpoczyna się u osób,  
u których objawy były mniej nasilone, ale nie mogą uniknąć 
ekspozycji (np. pszczelarze). Przeciwwskazaniem do prze-
prowadzenia leczenia są współistniejące choroby o ciężkim 
przebiegu, np. zaawansowana niewydolność krążenia czy 
nabyty niedobór odporności, oraz wiele innych. Wyróżnia 
się także przeciwwskazania czasowe, takie jak: ciąża, nie-
kontrolowana astma, aktywna choroba nowotworowa,  
a także schorzenia o podłożu autoimmunologicznym. Sto-
sowanie leków z grupy ACEI oraz betablokerów nie stano-
wi przeciwwskazania bezwzględnego, ale jest czynnikiem 
ryzyka powikłań immunoterapii jadem owada. Bez wzglę-
du na schemat przeprowadzonej terapii (konwencjonalny, 
przyśpieszony, szybki), jest to metoda bezpieczna i bardzo 
skuteczna. Prawidłowo przeprowadzona immunoterapia 
zmniejsza ryzyko wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej 
po kolejnym użądleniu przez owada oraz zdecydowanie 
poprawia jakość życia. Nie przeprowadza się badań przed 
zakończeniem leczenia, ponieważ ich wynik nie zawsze ko-
reluje z tolerancją kliniczną na jad.
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Ostry obrzęk naczynioruchowy
grzegorz poręBskI

Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej, 
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum  
w Krakowie

Obrzęk naczynioruchowy (AE, angioedema) jest częstą 
przyczyną wizyt lekarskich i interwencji medycznych w try-
bie nagłym. AE charakteryzuje się przejściowym obrzękiem 
skóry właściwej i śluzówek obejmującym także tkankę pod-
skórną i podśluzówkową. Obrzękowi naczynioruchowemu 
towarzyszy zwykle miejscowa tkliwość i ból, a niekiedy po-
krzywka. Niebezpieczne lokalizacje, bezpośrednio zagra-
żające zamknięciem dróg oddechowych, obejmują jamę 
ustną, gardło i krtań. Brzuszne napady AE, powodowane 
obrzękiem ściany jelita, manifestują się silnym bólem i nie-
rozpoznane, mogą być przyczyną zwiadowczej laparoto-
mii.  

Ze względu na potencjalne zagrożenie życia, prawi-
dłowa wstępna diagnoza i postępowanie mają kluczowe 
znaczenie, ale często są dla lekarza trudnym wyzwaniem  
w warunkach pomocy doraźnej, szczególnie w przypad-
kach pierwszorazowego obrzęku naczynioruchowego. 
Leżący u jego podłoża proces patofizjologiczny skutkują-
cy wzrostem przepuszczalności naczyń i wynaczynieniem 
osocza jest mediowany najczęściej przez histaminę lub 
bradykininę. Zależnie od dominującego mediatora zaanga-
żowanego w powstawanie obrzęku, rozpoznawane są od-
rębne jego formy, które wymagają odmiennego podejścia 
terapeutycznego. Obecnie nie dysponujemy szybkim i wia-
rygodnym testem diagnostycznym różnicującym obrzęk 
histamino-zależny od bradykinino-zależnego. Pierwszy  
z wymienionych jest najlepiej znany, ale należy pamiętać 
także o postaciach obrzęku naczynioruchowego związa-
nych z bradykininą, takich jak (i) obrzęk indukowany in-
hibitorami konwertazy angiotensyny; (ii) wrodzony obrzęk 
naczynioruchowy (hereditary angioedema, HAE) z jego 
najczęstszą postacią - obrzękiem z niedoboru C1-inhibito-
ra oraz (iii) nabyty obrzęk naczynioruchowy idiopatyczny  
i z niedoboru C1-inhibitora.

Pierwszym celem postępowania w trakcie AE jest oce-
na i zabezpieczenie drożności dróg oddechowych. Obrzęk 
histamino-zależny jest leczony lekami przeciwhistamino-
wymi (LPH), doustnymi glikokortykosteroidami (GKS) oraz  
w razie potrzeby adrenaliną. Obrzęk bradykinino-zależny 
nie odpowiada na LPH i GKS. W HAE z niedoboru C1-in-
hibiotra dysponujemy celowanym leczeniem (ikatybant, 
osoczopochodny lub ludzki rekombinowany C1-inhibitor), 
w innych postaciach obrzęku bradykinino-zależnego sto-
suje się świeżo mrożone osocze. Celem prezentacji jest 
przedstawienie różnicowania i postępowania doraźnego  
w obrzęku histamino- i bradykinino-zależnym, począw-
szy od badania wstępnego, aż do zwolnienia chorego do 
domu.

Anafilaksja
JoAnnA glück

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergo-
logii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach

Anafilaksja to ciężka zagrażająca życiu reakcja układowa 
lub uogólniona. Dane dotyczące częstości i zapadalności 
na anafilaksję są zmienne i zależą od populacji i zastoso-
wanej definicji. W Polsce częstość występowania anafilaksji 
określono na 8,2 na 100,000 osób, najczęściej występuje 
u kobiet między 50. a 54. rokiem życia i częściej w mieście 
niż na wsi.

Anafilaksja jest stanem zagrożenia życia, jednak śmier-
telność jest mała. Wykazano, że zatrzymanie akcji serca 
związane z anafilaksją występuje częściej w ciągu dnia  
i w miesiącach letnich (czerwiec-sierpień) i częściej jest wy-
wołane przez przyczyny naturalne niż jatrogenne, co nie 
wpływa jednak istotnie na czas do wypisu ze szpitala.

Objawy, na podstawie których można rozpoznać anafi-
laksję układają się w trzy scenariusze w zależności od stop-
nia identyfikacji alergenu sprawczego. Pierwszy to reakcja 
nadwrażliwości o ostrym początku (w ciągu minut do go-
dzin) z zajęciem skóry i/lub błon śluzowych i z co najmniej 
jednym z wymienionych objawów: ze strony układu odde-
chowego i/lub obniżeniem ciśnienia tętniczego lub z ob-
jawami dysfunkcji narządów „końcowych”. Drugi jest sto-
sowany w sytuacji narażenia na prawdopodobny alergen, 
gdy występują co najmniej dwa objawy spośród wymie-
nionych: zajęcie skóry/błon śluzowych, zajęcie układu od-
dechowego, obniżone ciśnienie tętnicze, utrzymujące się 
objawy z przewodu pokarmowego. Trzeci to spadek ciśnie-
nia tętniczego występujący po narażeniu na znany alergen.

Do kofaktorów rozwoju reakcji anafilaktycznej należy 
wysiłek fizyczny, alkohol, zakażenia (gorączka), leki i nie-
które choroby - mastocytoza, zespoły nadmiernej aktywacji 
komórek tucznych i astma oskrzelowa.

Podstawą leczenia anafilaksji jest wczesne stosowanie 
adrenaliny, zapewnienie drożności dróg oddechowych, 
tlenoterapia, płynoterapia, odpowiednia pozycja ciała. Po 
przebytej anafilaksji oraz u osób z grupy ryzyka niezbędna 
jest wyczerpująca edukacja oraz wypisanie leków ratun-
kowych – adrenaliny do samodzielnego podania i leków 
dodatkowych.
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Duszność astmatyczna  
u osoby starszej
AndrzeJ Bożek

Katedra i Kliniczny Oddział Chorób 
 Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii  
w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny  
w Katowicach

Astma jest częstą chorobą u seniorów. Występuje ona 
u 6,5-17% osób w populacji po 65. roku życia. Można wy-
różnić dwie zasadnicze odmiany astmy w tym wieku: po-
stać wczesną, która rozwinęła się już w dzieciństwie lub 
młodości oraz taką, która pojawiła się po 60. roku życia. Ta 
ostatnia dotyczy około 40% seniorów z astmą.

Diagnostyka astmy w wieku podeszłym nie różni się 
w istotny sposób od postępowania u ludzi młodych. Nie 
mniej nadal obserwuje się niedodiagnozowanie a tym sa-
mym niewłaściwe leczenie tej choroby w grupie starszych 
pacjentów. Zgodnie z wytycznymi GINA (Global Initiative 
for Asthma) podstawowe cele i sposób leczenia astmy  
u osób w podeszłym wieku są takie same jak w innych gru-
pach wiekowych. Istotnym problemem w omawianej gru-
pie chorych jest występowanie współchorobowości a tym 
samym konieczność kojarzenia różnych grup leków. Dodat-
kowo istnieje większe ryzyko objawów niepożądanych po 
lekach stosowanych w terapii astmy.

Poza przewlekłym leczeniem astmy, który również nie od-
biega od tego stosowanego w innych grupach wiekowych 
ważne jest właściwe postępowanie z chorym starszym,  
u którego wystąpiła nagła duszność. W pierwszej kolejno-
ści kluczowa jest ocena jej przyczyny i wykluczenie innych 
przyczyn duszności np. sercopochodnej. Postępowanie  
z chorym po 65. roku życia z dusznością astmatyczną jest 
podobne do terapii innych pacjentów. Pomimo zmniejsza-
nia się powinowactwa receptorów beta2-adrenergicznych 
do swoich agonistów wraz z wiekiem, krótko działające leki 
stymulujące ten receptor pozostają podstawowymi lekami 
stosowanymi w tej sytuacji. U osób starszych szczególnie 
korzystnie działają one w postaci nebulizacji.

Leki cholinolityczne krótko działające mogą być stoso-
wane jako uzupełnienie, a raczej nie jako alternatywa, dla 
beta2 agonistów w sytuacji braku pełnej poprawy po tych 
drugich. U pacjentów w zaawansowanym wieku korzyści 
z zastosowania krótko działających cholinolityków mogą 
być większe. Wskazaniem do zastosowania glikokortyko-
steroidów systemowych doustnie lub dożylnie są napady 
astmy umiarkowane lub ciężkie. Przy krótkim podawaniu 
tych leków u seniorów należy pamiętać o szybkiej możli-
wości wystąpienia hypokalemii rzadziej o innych objawach 
niepożądanych. Wskazaniem do zastosowania tlenu jest 
hipoksemia jednak przy braku możliwości jej oceny, można 
go podać rutynowo.

W sytuacjach kiedy po działaniu rutynowym duszność 
nie ustępuje chorego należy przekazać do leczenia w ra-
mach SOR ze względu na możliwość dekompensacji innych 
współtowarzyszących chorób i potrzeby monitorowania 
oraz kompleksowej terapii.

Diagnostyka komponentowa  
w alergii na mleko
urszulA JedynAk-wąsowIcz, ewA cIcHockA-JArosz

Klinika Chorób Dzieci Katedry Pediatrii UJ  
Wydziału Lekarskiego w Krakowie

Diagnostyka komponentowa (component resolved dia-
gnosis, CRD) stała się obecnie przydatnym narzędziem nie 
tylko do rozpoznawania alergii pokarmowej, lecz poprzez 
możliwość określenia osobniczego fenotypu alergii, jest 
także pomocna w doborze optymalnej zindywidualizowa-
nej formy indukcji tolerancji pokarmowej.

Mleko krowie jest jednym z pierwszych pokarmów 
wprowadzanych do diety małego dziecka i jednocześnie 
najczęstszym alergenem pokarmowym. Częstość występo-
wania alergii na białka mleka krowiego (ABMK) szacuje się 
na 0,5% do 8% w zależności od wieku, czy rejonu geogra-
ficznego. Większość dzieci wyrasta z ABMK już w wieku 
przedszkolnym, jednak u części z nich alergia utrzymuje 
się nawet do okresu dojrzałości. Opóźnieniu nabywania 
tolerancji może sprzyjać restrykcyjnie przestrzegana dieta 
eliminacyjna.

Mleko krowie zawiera ok. 25 różnych białek, ale tyko 
część z nich ma właściwości uczulające. Termostabilność 
oraz oporność na trawienie klasyfikuje białka mleka kro-
wiego (BMK) do klasy 1 alergenów pokarmowych. Główne 
alergeny BMK to termostabilna (nie tracąca właściwości 
alergizujących pod wpływem obróbki cieplnej) kazeina 
(Bos d8) oraz termolabilne białka serwatkowe (Bos d4 - 
α-laktoglobulina, Bos d5 - β-laktoglobulina).

Nowoczesna diagnostyka zależnej od IgE ABMK opie-
ra się na szczegółowym wywiadzie, punktowych testach 
skórnych, oznaczeniu swoistych IgE, CRD i doustnej pró-
bie prowokacji, służącej ustaleniu progu tolerancji uczu-
lającego produktu (złoty standard diagnostyczny w aler-
gii pokarmowej). Celem CRD jest: 1. wskazanie dzieci nie 
obciążonych wysokim ryzykiem anafilaksji podczas próby 
prowokacji (niskie stężenie IgE dla Bos d8), dobrze toleru-
jących mleko krowie jako składnik wypieków, 2. wskazanie 
pacjentów z ciężką postacią ABMK (wysokie stężenie IgE 
dla Bos d8) obarczonych potencjalnym ryzykiem anafilaksji 
w przebiegu doustnej próby prowokacji, 3. monitorowanie 
chorych z przetrwałą ABMK, u których utrzymują się wyso-
kie poziomy IgE dla komponentów BMK.

Podsumowując, mimo dużych kosztów i nadal małej 
dostępności w Polsce, CRD w szczególny sposób zwiększa 
czułość diagnostyczną ABMK oraz poprawia bezpieczeń-
stwo i skuteczność dalszej strategii postępowania.
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