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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Przedstawiamy Państwu kolejne wydanie czasopisma 
„Alergia, Astma, Immunologia-przegląd kliniczny” poświę-
cone w głównej mierze nadwrażliwości alergicznej na po-
karmy.

W ostatnich kilkunastu latach odnotowujemy znacz-
ny wzrost częstości występowania alergii na pokarmy.  
Wg danych epidemiologicznych podanych przez EAACI 
liczba osób w Europie dotkniętych nadwrażliwością aler-
giczną na pokarmy zwiększyła się w ostatnich dziesięciu 
latach dwukrotnie a u 8% z nich wystąpił wstrząs anafilak-
tyczny. Liczba chorych zgłaszających się na oddziały SOR-u 
z powodu niepożądanych reakcji na pokarmy w tym sa-
mym czasie zwiększyła się 7-krotnie. Zatem mamy do czy-
nienia z problemem trudnym i niezwykle aktualnym przed 
jakim staje współczesna alergologia.

Rozpoczynamy bardzo ciekawym materiałem poświę-
conym zespołom klinicznym alergii krzyżowej. Na ubiegło-
rocznym Kongresie EAACI zwrócono uwagę na zmieniają-
ce się oblicze alergii pokarmowej u dorosłych. Metaanaliza 
badań częstości występowania alergii krzyżowej w ostat-
nich latach, zwłaszcza u osób dorosłych wskazuje na ich 
występowanie u ok. 80% z nich.

Bardzo dużo miejsca poświęciliśmy diagnostyce aler-
gii pokarmowej. Jest to jeden z trudniejszych problemów 

przed jakim staje współczesna alergologia, nie tylko dlate-
go, że nie ma jednego, uniwersalnego narzędzia diagno-
stycznego, którego zastosowanie pozwala w każdym przy-
padku ustalić właściwe rozpoznanie ale również złożoność 
patogenetyczna, mnogość komponent uczulających, różne 
drogi ekspozycji, istnienie reakcji krzyżowych itd. Obecne 
na rynku tzw. alternatywne formy diagnostyki są szeroko 
reprezentowane i czasami promowane. Stąd w bieżącym 
numerze znajdziecie Państwo omówione te formy diagno-
styki, których eksperci nie zalecają i uważają za nieprzy-
datne.

W kolejnych pracach autorzy omawiają przypadek reak-
cji anafilaktycznej po spożyciu krewetki i stosunkowo rzad-
ki wariant atopowego zapalenia skóry. 

Ten niezwykle ciekawy numer uzupełnia praca oparta na 
materiale własnym autorów a dotycząca celowości ozna-
czania alergenowo-swoistych IgE przeciwko niesterydo-
wym lekom zapalnym.

Zapraszam zatem Państwa do lektury aktualnego wy-
dania „Alergia, Astma, Immunologia – przegląd kliniczny”, 
który porusza nowe i w pełni aktualne zagadnienia poświę-
cone trudnym problemom nadwrażliwości alergicznej na 
pokarmy.
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