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Streszczenie

Alergia na roztocza kurzu domowego jest najczęstszą przyczyną ca-
łorocznego alergicznego nieżytu nosa w Polsce. Krewetki natomiast 
stanowią bogate źródło białek, które mogą stanowić powód nadwraż-
liwości. Wiadomo, że tropomiozyna roztoczy kurzu domowego ma bu-
dowę sekwencyjną homologiczną do tropomiozyny krewetek.

Opisano do tej pory kilkadziesiąt alergenów roztoczy. Ponad 97% pa-
cjentów uczulonych jest na białka roztoczy będące proteazą cysteino-
wą (Der p 1, Der f 1) oraz należących do rodziny NPC2 (Der p 2, Der f 2).  
Pomimo to liczba dostępnych komponent stale wzrasta, a interpretacja 
wyniku niejednokrotnie może sprawiać trudności.

W pracy scharakteryzowano opisane do tej pory alergeny roztoczy 
kurzu domowego i krewetek. Przybliżono także dostępne możliwości  
w diagnostyce uczulenia na te alergeny.

Słowa kluczowe: alergia, roztocza kurzu domowego, krewetki, alergia 
krzyżowa, diagnostyka oparta o komponenty alergenowe

Summary

Allergy to house dust mites is the most common cause of perennial 
allergic rhinitis in Poland. Shrimps, on the other hand, are a rich source 
of proteins that may be the cause of hypersensitivity. It is known that 
tropomyosin of house dust mite is highly homologous to the tropomy-
osin of shrimps.

Several dozen mite allergens have been described so far. Over 97% 
of patients are sensitized to cysteine protease (Der p 1, Der f 1) and 
members of the NPC2 protein family (Der p 2, Der f 2). Due to relatively 
small number of  patients allergic to other allergen components of 
house dust mite, the number of commercially available allergen com-
ponents of house dust mite is still limited. Nevertheless, the number 
of commercially available allergen components of house dust mite is 
constantly increasing, and the interpretation of the result can often 
cause difficulties. 

In this article we present house dust mite and shrimp allergens that 
were described so far. The current diagnostic possibilities in sensitiza-
tion to these allergens are also presented.

Keywords: allergy, house dust mites, shrimp, cross allergy, compo-
nent resolved diagnosis
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Wstęp
Alergia na roztocza kurzu domowego jest najczęstszą 

przyczyną całorocznego alergicznego nieżytu nosa w Pol-
sce. Wiadomo, że tropomiozyna roztoczy kurzu domowe-
go ma budowę sekwencyjną homologiczną do tropomio-
zyny krewetek. Postuluje się nawet, że ekspozycja drogą 
wziewną na tropomiozynę roztoczy jest pierwotnym źró-
dłem uczulenia na tropomiozynę skorupiaków [1].

Owoce morza to szerokie pojęcie, które w swoim spek-
trum obejmuje jadalne skorupiaki (krewetki, homary, lan-
gusty itp.), mięczaki i małże (przegrzebki, ostrygi, omułki, 
sercówki) [2].

Alergia na skorupiaki jest istotnym problemem w szcze-
gólności w Azji, jednak w Europie i USA problem także na-
rasta. Na Filipinach częstość uczulenia na skorupiaki u na-
stolatków oceniono w 2010 roku na 5,12% [3]. Zależnie od 

strefy klimatycznej i badanej populacji częstość alergii na 
skorupiaki oceniana jest na 0,5-2,5% populacji ogólnej [4].

W pracy podjęto próbę wykazania, czy występowanie 
alergii krzyżowej na tropomiozynę roztoczy kurzu domo-
wego i krewetek ma istotne znaczenie kliniczne.

Alergeny krewetek
Krewetki właściwe (łac. Caridea, ang. shrimp, często 

stosowane wymiennie z prawn lub scampi, choć różnią 
się budową skrzeli) zaliczane są do podrzędu Pleocyemata  
z rzędu dziesięcionogów. Tradycyjnie do krewetek zalicza 
się także skorupiaki z podrzędu Dendrobranchiata. Opisa-
no około 2500 gatunków tych zwierząt klasyfikowanych  
w kilkunastu nadrodzinach [5].

Krewetki stanowią bogate źródło białek, które mogą 
stanowić powód nadwrażliwości. Najlepiej scharakteryzo-
wane do tej pory to:
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a) Tropomiozyna - alergen główny krewetki, białko mię-
śniowe, pełniące istotną funkcję w procesie skurczu mię-
śni. Pen a 1 to tropomiozyna gatunku Penaeus aztecus, 
która ma wysoki stopień homologii budowy do innych 
odmian krewetek, np. Metapenaeus ensis - Met e 1, Pe-
naeus indicus - Pen i 1, Penaeus monodon - Pen m 1 [6]. 
Powszechnie uznaje się tropomiozynę za główną przy-
czynę objawów po spożyciu krewetek, a także główną 
przyczynę alergii krzyżowej m.in. z roztoczami kurzu 
domowego. Wykazano, że tropomiozyna jest wrażliwa 
na działanie pepsyny i szybko ulega rozpadowi [7]. Jed-
nocześnie fragmenty białkowe zawierające epitopy są 
znacznie bardziej odporne od fragmentów, które nie 
mają zdolności wiązania IgE, w szczególności w zakresie 
odpowiedzi na działanie niskiego pH w żołądku [8].

b) Kinaza argininowa - (ang. arginine kinase), białko zi-
dentyfikowane u kilku odmian krewetek, np. Litopena-
eus vannamei - Lit v 2 i Penaeus monodon - Pen m 2 [9].  
Białko to występuje wyłącznie u bezkręgowców, u krę-
gowców jego odpowiednikiem jest kinaza kreatynino-
wa. Kinaza argininowa bierze udział przemianach ATP 
i syntezie fosfoargininy [10]. Badania prowadzone we 
Włoszech wykazały, że jest to alergen mniejszy, który 
uczula 10-15% populacji pacjentów uczulonych na aler-
geny krewetki [9].

c) Białko sarkoplazmatyczne wiążące wapń, (ang. sar-
coplasmic calcium binding protein), białko mięśniowe, 
pełniące istotną funkcję w procesie skurczu mięśni np. 
Lit v 4. Ciekawą pracę opublikowali Wang CX i wsp.  
w 2012 roku. Wykazano homologię sekwencyjną rzędu 
81-100% pomiędzy sarkoplazmatycznym białkiem wią-
żącym wapń, które występuje w skorupiakach różnych 
gatunków (Metapenaeus ensis, Penaeus monodon, 
Oratosquilla oratoria, Macrobrachium rosenbergii, Pro-
cambarus clarkii, Portunus pelagicus, Charybdis feriatus, 
Eriocheir sinensis) [11]. Podobnie jak kinaza argininowa, 
jest to alergen mniejszy, o istotnym znaczeniu klinicz-
nym, uczulający około 10-15% pacjentów, u których wy-
kazano obecność IgE swoistego dla alergenów krewetki 
[9].

d) Hemocyjanina, (ang. hemocyanin), w odróżnieniu od 
opisanych powyżej alergenów, znajduje się głównie  
w części krewetki określanej mianem głowotułów. Choć 
zwykle spożywa się część mięśniową krewetki, którą za-
wiera odwłok, w niektórych krajach głowotułów, który 
zawiera m.in. mózg, serce, żołądek i pęcherz krewetki, 
także uznawany jest za część jadalną. Guillen i wsp.  
w 2014 roku opisali 3 przypadki pacjentów, u których 
izolowane uczulenie na hemocyjaninę krewetki było 
przyczyną reakcji anafilaktycznej. W trakcie diagnostyki 
u chorych, między innymi stosując immunoblotting, wy-
kluczono obecność IgE swoistego dla pozostałych białek 
krewetki. Stwierdzono, że hemocyjanina jest białkiem  
o wysokiej masie cząsteczkowej, ok. 70 kDa. Co szcze-
gólnie interesujące, w badaniu immunoblotting wykryto 
białko wiążące IgE pacjentów jedynie w ekstrakcie przy-
gotowanym z surowych krewetek, ale nie gotowanych, 
co sugeruje dużą wrażliwość hemocyjaniny na wysoką 
temperaturę [9, 12]. Hemocyjanina pełni u skorupiaków 
funkcję obronną. Posiada domenę homologiczną do 
immunoglobulin. W badaniach potwierdzono, że pełni 
rolę przeciwbakteryjną, poprzez wiązanie się z mikroor-
ganizmem i inicjację aglutynacji [13].

e) Lekkie łańcuchy miozyny, (ang. Myosin, light chain) 
alergen główny, o masie 20 kDa, np. Lit v 3, opisany  
w 2008 roku przez Ayuso i wsp. Autorzy wykazali obec-
ność IgE swoistego dla lekkich łańcuchów miozynu  
w przypadku 31 z analizowanych 38 surowic pacjentów 
uczulonych na krewetkę (55%). Wykazano także znacz-
ną homologię sekwencji Lit v 3 krewetki z Bla g 8 kara-
lucha [14].
Poza wymienionymi powyżej, najlepiej scharakteryzo-

wanymi alergenami krewetki, sugeruje się także udział kil-
ku innych białek w patogenezie uczulenia na krewetkę:
f) Ciężkie łańcuchy miozyny,
g) α-aktynina, β-aktyna,
h) Enolaza,
i) Dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego [15, 

16],
j) Ubikwityna - 76 aminokwasowe białko, o dużym stop-

niu podobieństwa do ubikwityny ludzkiej i drożdży [17],
k) Kinaza pirogronianowa (ang. pyruvate kinase)  

– 63 kDa, alergen opisany po raz pierwszy w 2018 roku 
u krewetek gatunku Litopenaeus vannamei.
Diagnostyka molekularna otworzyła nowe perspektywy 

w diagnostyce uczulenia na krewetkę. Nadal ogranicze-
niem pozostaje niewielka liczba komponent alergenowych, 
które mogą być oznaczone w chwili obecnej. W tabeli I 
przedstawiono zestawienie obecnie opisanych alergenów 
krewetki w zależności od rodziny białek i gatunku skoru-
piaka, a także wskazano obecne możliwości diagnostycz-
ne.

Alergeny roztoczy
Uczulenie na roztocza kurzu domowego (ang. house 

dust mite) jest szeroko rozpowszechnione i jest jedną  
z głównych przyczyn występowania objawów całoroczne-
go alergicznego nieżytu nosa i astmy oskrzelowej atopo-
wej. Problem uczulenia na roztocza został szeroko opisa-
ny w innych publikacjach, natomiast w tym opracowaniu 
chcemy podkreślić jedynie najistotniejsze aspekty tej alergii 
w kontekście współwystępowania uczulenia na alergeny 
skorupiaków.

Najszerzej rozpowszechnione są alergeny roztoczy  
z rodziny Pyroglyphidae, w szczególności gatunków Der-
matophagoides pteronyssinus, D. farinae i D. microceras. 
W rejonach subtropikalnych i tropikalnych dodatkowo 
obserwuje się występowanie roztoczy z gatunku Blomia 
tropicalis [22]. Opisano do tej pory kilkadziesiąt alergenów 
roztoczy (tab. II). Opublikowane do tej pory badania wy-
raźnie wskazują, że ponad 97% pacjentów uczulonych jest 
na białka roztoczy będące proteazą cysteinową (Der p 1, 
Der f 1) oraz należących do rodziny NPC2 (Der p 2, Der f 2)  
[23]. Najprawdopodobniej właśnie zdecydowana domina-
cja uczulenia na te alergeny powoduje, że istnieje możli-
wość komercyjnego oznaczenia tylko kilku komponent 
alergenowych roztoczy kurzu domowego. Mimo to liczba 
dostępnych komponent stale wzrasta, a interpretacja wy-
niku niejednokrotnie może sprawiać trudności.

Alergeny roztoczy kurzu domowego często w literaturze 
określa się też za pomocą systemu numerycznego, tj. np. 
zamiast określenia proteaza cysteinowa Der p 1 stosuje się 
„alergeny roztoczy grupy 1”. Najlepiej scharakteryzowane 
alergeny roztoczy to:
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Rodzina białek Gatunek krewetki (łac.)

Penaeus 
mono-

don 
(ang. 
Black 
tiger 

shrimp)

Penaeus 
indicus

Penaeus 
aztecus 
(ang. 

Brown 
shrimp)

Pandalus 
borealis 

(ang. 
Northern 
shrimp)

Metape-
naeus 
ensis

Litopenae-
us vanna-
mei (ang. 

White 
shrimp)

Crangon 
crangon 

(ang. 
North Sea 
shrimp)

Artemia 
franciscana 
(ang. Brine 

shrimp)

Tropomiozyna Pen m 1 
(Immu-
noCap 
ISAC, 
ALEX)

Pen i 1 Pen a 1 
(Immu-
noCap)

Pan b 1 
(FABER)

Met e 1 Lit v 1 
(FABER)

Cra c 1

Kinaza argininowa Pen m 2 
(Immu-
noCap 
ISAC)

Lit v 2 Cra c 2

Białko sarkopla-
zmatyczne wiążące 
wapń

Pen m 4 
(Immu-
noCap 
ISAC)

Lit v 4 Cra c 4

Lekkie łańcuchy 
miozyny 1

Pen m 3 Lit v 3 Cra c 5 Art fr 5

Troponina C Pen m 6 Cra c 6

Izomeraza triosfos-
foranowa

Cra c 8
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Rodzina białek (ang.) Gatunek roztoczy (łac.)

Dermatophagoides 
farinae (American 
house dust mite)

Dermatophago-
ides microceras

Dermatophagoides 
pteronyssinus (Eu-
ropean house dust 

mite)

Eurogly-
phus may-

nei

Blomia tropi-
calis

Cysteine protease Der f 1 FABER, 
ALEX Der m 1

Der p 1 
(ImmunoCap, 

ImmunoCap ISAC, 
FABER, ALEX)

Eur m 1

NPC2 family Der f 2 FABER, 
ALEX

Der p 2 
(ImmunoCap, 

ImmunoCap ISAC, 
FABER, ALEX)

Eur m 2

Trypsin Der f 3 Der p 3 Eur m 3

alpha-amylase Der f 4 Der p 4 Eur m 4

Mite group 5 Der p 5 ALEX
Blo t 5 

(ImmunoCap 
ISAC)

Chymotrypsin Der f 6 Der p 6

Bactericidal 
permeability-increasing 
like protein

Der f 7 Der p 7 (FABER, 
ALEX)

Tabela II. Zestawienie obecnie opisanych alergenów roztoczy w zależności od rodziny białek i gatunku, na podstawie www.allergen.org [17]. 
Zaznaczono komponenty alergenowe roztoczy, które są obecnie możliwe do oznaczenia [18-20]

Tabela I. Zestawienie obecnie opisanych alergenów krewetki w zależności od rodziny białek i gatunku skorupiaka, na podstawie www.allergen.
org [17]. Zaznaczono komponenty alergenowe krewetki, które są obecnie możliwe do oznaczenia [18-21]
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Glutathione 
S-transferase Der f 8 Der p 8

Collagenolytic serine 
protease Der p 9 FABER

Tropomyosin Der f 10

Der p 10 
(ImmunoCap, 

ImmunoCap ISAC, 
FABER, ALEX)

Paramyosin Der f 11 Der p 11 (ALEX)

Fatty acid binding 
protein Der f 13 Der p 13

Apolipophorin Der f 14 Der p 14 Eur m 14

Chitinase/ Chitinase-like 
protein Der f 15 Der p 15

Gelsolin/villin Der f 16

Calcium binding protein Der f 17

Chitin-binding protein Der f 18 Der p 18

Arginine kinase Der f 20 Der p 20

Der f 21 Der p 21

Der f 22

Der p 23 (FABER, 
ALEX)

Ubiquinol-cytochrome 
c reductase binding 
protein homologue

Der f 24 Der p 24

Triosephosphate 
isomerase Der f 25

Myosin alkali light chain Der f 26

Serpin Der f 27

Heat Shock Protein Der f 28

Peptidyl-prolyl cis-trans 
isomerase (cyclophilin) Der f 29

Ferritin Der f 30

Cofilin Der f 31

Secreted inorganic 
pyrophosphatase Der f 32

alpha-tubulin Der f 33

enamine/imine 
deaminase Der f 34

Der f 35

Der f 36 Der p 36

Petrotrophic like 
protein domain Der p 37
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a) Proteaza cysteinowa (Der p 1, Der f 1) – alergen obec-
ny w odchodach roztoczy,  wraz z uczuleniem na aler-
geny roztoczy grupy 2 stanowi dominującą przyczynę 
objawów klinicznych u chorych uczulonych na roztocza 
kurzu domowego. Warto podkreślić, że proteaza cyste-
inowa roztoczy w kontakcie z błoną śluzową człowieka 
jest aktywnym enzymem, który zwiększa przenikalność 
alergenu, co dodatkowo powoduje nasilenie objawów. 
Badania wykazują, że Der p 1 i Der f 1 posiadają sekwen-
cję homologiczną w 81% [24]. Trombone i wsp. wyka-
zali, że 95% pacjentów, u których stężenie IgE swoistych 
dla D. pteronyssinus wynosi powyżej 2 kU/l posiada 
podwyższone stężenie IgE swoistych dla Der p 1 lub Der 
p 2 [24, 25].

b) NPC2 (Der p 2, Der f 2) – alergen obecny w odchodach 
roztoczy, ciekawy pod względem budowy molekularnej 
– składa się z fragmentów proteinowych układających 
się wokół przestrzeni posiadającej zdolność wiązania li-
pidów. Wykazano, że Der f 2 wiąże liposacharydy [24]. 
Ciekawą pracę opublikowali w 2016 roku Sylvestre  
i wsp. Autorzy przeanalizowali wyniki badania Immuno-
Cap ISAC przeprowadzonego u 126 pacjentów z astmą 
oskrzelową atopową. Wykazali, że u pacjentów z ciężką 
astmą uczulenie na dostępne w ImmunoCap ISAC kom-
ponenty alergenowe roztoczy występowało częściej niż 
u pacjentów z astmą oskrzelową umiarkowaną i lekką. 
Zależność ta była szczególnie silnie wyrażona w przy-
padku uczulenia na Der p 2 i Der f 2 [26].

c) Alergeny roztoczy grupy 5 (Der p 5, Blo t 5) – białko 
odporne na działanie wysokiej temperatury, wydziela-
ne przez komórki nabłonka środkowego jelita roztoczy. 
Wykazano, że Der p 5 uczula 31% pacjentów uczulo-
nych na roztocza. Nie wykazano istotnej reakcji krzyżo-
wej pomiędzy IgE Der p 5 i Blo t 5 [27].

d) Alergeny roztoczy grupy 7 (Der p 7, Der f 7) – ang. 
S-binding/bactericidal permeability inducing proteins, 
w dosłownym tłumaczeniu białko indukujące przeni-
kalność bakteriobójczą. Białko pod wieloma względami 
wyjątkowe, o pewnym podobieństwie do białek wiążą-
cych zapachy, które występują u owadów [24].

e) Alergeny roztoczy grupy 9 (Der p 9) – ang. Collage-
nolytic serine protease – Kolagenolityczna proteaza se-
rynowa – jest alergenem mniejszym roztoczy, obok Der 
p 3 i Der p 6 należy do proteaz [24].

f) Tropomiozyna roztoczy (Der p 10, Der f 10) – aler-
gen mniejszy roztoczy. W niemieckich badaniach Becker  
i wsp. uczulenie na tropomiozynę dotyczyło jedynie 
4,3% pacjentów uczulonych na roztocza kurzu domo-
wego [28]. Jednak czestość uczulenia na tropomiozynę 
roztoczy różni się w zależności od badanej populacji  
i ogólnie uznaje się, że jest większa w ciepłym klimacie, 
np. w południowej Francji może sięgać nawet 28% [29]. 
Badacze są zgodni, że ta stosunkowo niewielka grupa 
chorych, pomimo zwykle umiarkowanych objawów 
związanych z uczuleniem na roztocza, może w przebie-
gu alergii krzyżowej doświadczać szerokiego spektrum 
objawów [29, 30].

g) Der p 11 – alergen o wysokiej masie cząsteczkowej, cha-
rakteryzujący się budową homologiczną do paramiozy-
ny roztoczy, kleszczy i innych bezkręgowców. W mię-
śniach roztoczy znajduje się w powierzchownej części 
tułowia. W bardzo interesujących badaniach Banerjee  
i wsp. stwierdzono, że jest alergenem głównym u pa-

cjentów leczonych z powodu atopowego zapalenia skó-
ry, ale alergenem mniejszym w przypadku pacjentów, 
u których objawy alergii na roztocza kurzu domowego 
dotyczą układu oddechowego [31].

h) Der p 23 – białko podobne do perytrofiny (ang. peri-
trophin-like protein) alergen główny, wziewny, będący 
białkiem wiążącym IgE, zwykle w niskim mianie. Znajdu-
je się w odchodach roztoczy [32].

Alergia krzyżowa
Tropomiozyna jest alergenem krewetek, uznanym po-

wszechnie za odpowiedzialny za występowanie alergii krzy-
żowej z antygenami innych bezkręgowców, takich jak sko-
rupiaki (homary, kraby, langusty), pajęczaki (roztocza kurzu 
domowego), owady (karaluchy) i mięczaki (kałamarnica) [33].

W 2017 roku Rosenfield i wsp. opublikowali badanie, 
w którym stwierdzili, że wśród 95 pacjentów uczulonych 
na alergeny krewetki aż 86 (90,5%) miało dodatnie testy 
skórne z alergenami roztoczy kurzu domowego. Autorzy 
wykazali także korelację pomiędzy średnicą bąbla w przy-
padku dodatniego wyniku testów skórnych punktowych  
z alergenami roztoczy i krewetki [34].

Chiang i wsp. przeanalizowali wyniki testów skórnych 
punktowych u 227 atopowych dzieci powyżej 3. roku ży-
cia, zamieszkałych w Singapurze, i stwierdzili, że dodatnie 
testy skórne występowały w badanej populacji najczęściej 
w przypadku alergenów jajka - 40%, na drugim miejscu 
skorupiaki 39%, orzeszki ziemne 27,3%, ryb 13,2%, a na 
mleko jedynie u 9,3%. Co więcej 72,4% dzieci uczulonych 
na skorupiaki jednocześnie było uczulonych na roztocza 
kurzu domowego [35].

Wang i wsp. przeanalizowali 504 próbki surowicy po-
branej w ramach the National Cooperative Inner-City Asth-
ma Study od chorych ze stwierdzoną astmą oskrzelową. 
Zbadali surowicę w kierunku obecności IgE swoistego dla 
krewetek, karalucha (łac. Blattella germanica) i roztoczy 
kurzu domowego (łac. Dermatophagoides farina) potwier-
dzając silnie dodatnią korelację pomiędzy stężeniami IgE 
[36].

Ciekawą pracę opublikowali Wong i wsp. w 2015 roku, 
w której na podstawie bieżącej literatury rozważyli rolę tro-
pomiozyny w alergii krzyżowej pomiędzy roztoczami i kre-
wetkami. Autorzy podkreślili w szczególności, że dostępne 
dane wskazują, iż w populacji azjatyckiej pierwotnym aler-
genem jest prawdopodobnie tropomiozyna roztoczy kurzu 
domowego, a do uczulenia dochodzi na drodze wziewnej 
[1].

Fernandes i wsp. opublikowali niezwykle ciekawe bada-
nie, które objęło co prawda jedynie 9 pacjentów. Jednak 
chorzy ci mieli dodatnie testy skórne z ekstraktem alerge-
nowym krewetek pomimo faktu, że nigdy nie spożywali 
skorupiaków, gdyż wszyscy pacjenci byli ortodoksyjnymi 
żydami, a skorupiaki uznawane są za niekoszerne. Wszy-
scy chorzy mieli dodatnie testy skórne z ekstraktem aler-
genowym roztoczy (Dermatophagoides pteronyssinus lub 
Dermatophagoides farinae, lub oba). W badanej grupie  
4 pacjentów miało podwyższone stężenie IgE swoistych 
dla krewetek a 3 dla Pan a 1, co wskazuje, że w grupie 
nigdy nie eksponowanej na mięso skorupiaków istnieje 
możliwość uczulenia, prawdopodobnie na drodze alergii 
krzyżowej z alergenami roztoczy kurzu domowego [37].

Tropomiozyna krewetek, homara i kraba jest homolo-
giczna w 91% i 100%. Tropomiozyna ślimaka Hel as 1 i ryby 
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Ore m 4 cechuje się nieco mniejszą homologią – odpowied-
nio 63,7% i 57,4% [1, 38, 39].

Tropomiozyna występująca w mięśniach kręgowców 
uczula bardzo rzadko i nie wykazuje reakcji krzyżowych  
z tropomiozyną bezkręgowców. Mikita i Padlan w 2007 
roku analizowali fragmenty tropomiozyny różnych gatun-
ków zwierząt po poddaniu działaniu pepsyny. Ich wnioski 
były bardzo intresujące. Okazało się, że tropomiozyna kre-
wetek, krabów, karaluchów i roztoczy ulega rozkładowi na 
duże fragmenty białkowe, w przeciwieństwie do tropo-
miozyny drobiu, bydła czy królika, która ulega rozkładowi 
do krótkich sekwencji polipeptydowych [40].

W 1996 roku van Ree i wsp. opublikowali badanie,  
w którym opisali 17 pacjentów poddanych immunoterapii 
swoistej ekstraktem alergenowym roztoczy. U pacjentów 
porównywano IgE swoistego dla krewetki i ślimaka przed 
i 14-20 miesięcy po immunoterapii. Stwierdzono, że im-
munoterapia swoista ekstraktem alergenowym roztoczy 
kurzu domowego może być przyczyną indukcji uczulenia 
na alergeny krewetki u pacjentów, u których wcześniej nie 
stwierdzano tej nadwrażliwości [41].

W 2010 roku Rossi i wsp. przeanalizowali stężenie IgE 
swoistych dla tropomiozyny krewetki Pan a 1 przed i po 
immunoterapii ekstraktem alergenowym roztoczy. Badanie 
objęło grupę 134 pacjentów i nie wykazało neo sensytyza-
cji na Pen a 1 u pacjentów odczulanych na HDM (roztocza 
kurzu domowego, ang. house dust mite) [42].

Z drugiej strony, immunoterapia swoista podjęzykowa 
(ang. sublingual immunotherapy, SLIT) ekstraktem alerge-
nowym roztoczy może mieć wpływ na zwiększenie tole-
rancji mięsa skorupiaków, a efekt jest zależny od dawki po-
dawanego ekstraktu [43]. Istotna wydaje się także droga 
podawania kolejnych dawek szczepionki SLIT vs SCIT (im-
munoterapia podskórna - ang. subcutaneous immunothe-
rapy) [1, 43].

Rola immunoterapii na HDM w indukcji tolerancji na 
alergeny krewetki lub w indukcji uczulenia na krewetki 

może zależeć także np. od stężenia tropomiozyny roztoczy 
w stosowanym ekstrakcie alergenowym, co poniekąd wy-
jaśniać może niekiedy sprzeczne wyniki badań [1].

Czy jedynie tropomiozyna bierze udział w alergii krzy-
żowej pomiędzy roztoczami kurzu domowego i skorupia-
kami? Nie można wykluczyć, że także inne białka mogą 
potencjalnie posiadać epitopy sekwencyjne lub konfor-
macyjne podobne do siebie. Kamath i wsp. w 2017 roku 
opublikowali wyniki ciekawych badań, które objęły 66 au-
stralijskich niemowląt z potwierdzoną alergią na roztocza 
lub krewetki. Autorzy analizowali jakie białka uczulają dzie-
ci z badanej populacji za pomocą immunoblottingu. Po-
twierdzili istotny udział tropomiozyny w reakcji krzyżowej, 
a także stwierdzili, że białko sarkoplazmatyczne wiążące 
wapń jest alergenem swoistym dla skorupiaków. Zarówno 
w przypadku dzieci uczulonych na roztocza jak i tych uczu-
lonych na krewetki stwierdzono w badaniu immuniblotting 
obecność w surowicy IgE swoistych dla enolazy i hemocy-
janiny, co może sugerować możliwość reakcji krzyżowych 
[44]. Z pewnością zagadnienie to wymaga dalszych badań. 
Diagnostyka oparta o komponenty alergenowe jest nie-
wątpliwie przyszłością w diagnostyce alergologicznej [45].

Podsumowanie
Alergia na roztocza jest szeroko rozpowszechniona. Zde-

cydowana większość pacjentów uczulonych jest na alerge-
ny roztoczy grupy 1 i 2. W alergii krzyżowej pomiędzy roz-
toczami kurzu domowego a skorupiakami najistotniejszą 
rolę pełni tropomiozyna, która jest alergenem głównym 
skorupiaków i alergenem mniejszym roztoczy. Obecnie 
istnieje możliwość oznaczenia coraz większej liczby swo-
istych IgE skierowanych przeciwko różnym komponentom 
alergenowym obu gatunków. Daje to nadzieję na dalsze 
poszerzenie wiedzy dotyczącej uczulenia na roztocza kurzu 
domowego i krewetki.
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