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Summary

Allergic cross-reactions are a common clinical problem. They are a chal-
lenge for both scientists and clinicians working on a daily basis with 
patients. The current development of molecular biology has allowed 
for a more precise definition of reactions and mechanisms responsi-
ble for the occurrence of allergic cross-reactions. Recent years have 
also strengthened the importance of specific immunotherapy in the 
treatment of inhalation allergies, but we still have no conclusiv evi-
dence of their effectiveness and safety in the case of symptoms arising 
in connection with cross-reactions. In this article, the authors try to 
explain the basic mechanisms of allergic cross-reactions and methods 
of treating the symptoms associated with them, especially in the light 
of the popularity of specific immunotherapy.
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Streszczenie

Alergiczne reakcje krzyżowe są powszechnym problemem klinicznym. 
Stanowią wyzwanie zarówno dla naukowców, jak i klinicystów pracu-
jących na co dzień z pacjentami. Obecny rozwój biologii molekularnej 
pozwolił na dokładniejsze sprecyzowanie reakcji i mechanizmów odpo-
wiadających za występowanie alergicznych reakcji krzyżowych. Ostatnie 
lata ugruntowały też znaczenie immunoterapii swoistej w leczeniu alergii 
wziewnych, natomiast nadal nie mamy jednoznacznych dowodów na 
ich skuteczność i bezpieczeństwo w przypadku objawów powstających  
w związku z reakcjami krzyżowymi. W artykule autorzy próbują wyjaśnić 
podstawowe mechanizmy alergicznych reakcji krzyżowych oraz metody 
leczenia objawów z nimi związanych, zwłaszcza w świetle popularności 
immunoterapii swoistej. 
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Wstęp
Pojęcia „alergii”, „uczulenia”, czy „nadwrażliwości” wyda-

ją się być obecnie używane, zarówno w diagnostyce klinicz-
nej, jak i w życiu codziennym, aż nazbyt często. Złożoność 
i często nieprzewidywalność reakcji immunologicznych 
organizmu stwarzają coraz to nowe trudności, a zara-
zem wyzwania dla setek badaczy w dziedzinie alergologii 
i immunologii, nie ułatwiając jednocześnie zadania leka-
rzom praktykom. Obecne zaawansowanie technologiczne 
i związane z tym możliwości, pozwalają na analizowanie 
mechanizmów nadwrażliwości już na poziomie budowy 
i konformacji samego alergenu, wytwarzanych pod jego 
wpływem przeciwciał, jak i oddziaływania poszczególnych 
komórek zaangażowanych w reakcje alergiczne. To właśnie 
dzięki takim badaniom, zainicjowanym przez wnikliwe ob-
serwacje kliniczne, wprowadzono możliwość leczenia przy 
pomocy immunoterapii swoistej, a także zdefiniowano 
nowe pojęcia, jak np. zjawisko reakcji krzyżowych. Należy 

również nadmienić, iż uprzednio mówiło się o alergenach 
brzozy, leszczyny itd., natomiast obecnie, dzięki analizie 
mikrostruktury poszczególnych białek, wyodrębniono kon-
kretne komponenty alergenowe, jak np. Bet v 1 lub Bet v 2, 
które są odpowiedzialne za alergie krzyżowe u pacjentów 
uczulonych na pyłek brzozy. Wybrane komponenty alerge-
nowe reagujące ze sobą krzyżowo uwzględniono w Tab. I. 

Alergiczne reakcje krzyżowe
Alergia krzyżowa, w ujęciu najprostszym, to uczulenie 

na wspólne epitopy różnych alergenów. Epitopy stanowią 
integralną część alergenu, mającą określoną sekwencję 
aminokwasów, przeciwko którym produkowane są swoiste 
przeciwciała IgE [2, 3, 4]. W tym miejscu należy podkreślić, 
że homologia może dotyczyć jedynie niewielkich fragmen-
tów całego alergenu (poszczególnych epitopów), a mimo 
to, na podstawie tego mechanizmu, może dojść do roz-
winięcia się objawów klinicznych. O alergii krzyżowej naj-
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Charakterystyka alergenu Występujące reakcje krzyżowe

Kategoria

Pochodzenie: 
nazwa 
gatunkowa/ 
zwyczajowa
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Życica Lol p 1                    

Tymotka 
łąkowa

Phl p 1                    

Phl p 2                    

Phl p 5                    

Phl p 6                    

Phl p 7                    

Phl p 12                    

Py
łk

i d
rz

ew

Olsza czarna
Aln g 1                    

Aln g 4                    

Brzoza

Bet v 1                    

Bet v 2                    

Bet v 6                    

Leszczyna 
(pyłek) Cor a 1                    

Cyprys Cup a 1                    

Jesion 
wyniosły Fra e 1                    

Oliwka
Ole e 1                    

Ole e 2                    

Palma 
daktylowa Pho d 2                    

Platan 
klonolistny Pla a 1                    

Py
łk

i c
hw

as
tó

w

Ambrozja 
bylicolistna

Amb a 1                    

Amb a 4                    

Bylica 
pospolita

Art v 1                    

Art v 3                    

Komosa biała Che a 1                    

Pomurnik Par j 2                    

Babka 
lancetowata Pla l 1                    

Tabela I Wybrane komponenty alergenowe wywołujące reakcje krzyżowe [1]
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częściej mówi się w przypadku nadwrażliwości na alergeny 
wziewne i jednoczesnym występowaniu objawów na kon-
kretne alergeny wprowadzane drogą układu pokarmowe-
go. Nie jest to oczywiście jedyna opcja, u której podstaw 
leży reaktywność krzyżowa konkretnych alergenów, jednak 
z punktu widzenia klinicznego, wydaje się najważniejsza.  
Z pewnością, to właśnie z tego powodu, większość ukazu-
jących się publikacji naukowych, bazujących na reaktyw-
ności krzyżowej, dotyczy właśnie zespołów aeroalergen – 
alergen pokarmowy [5, 6, 7].

Zjawisko reaktywności krzyżowej w zespołach aeroaler-
gen – alergen pokarmowy należy odróżnić od tzw. praw-
dziwej alergii pokarmowej, bez uczulenia na reaktywne 
krzyżowo aeroalergeny, gdyż w tym pierwszym przypadku 
objawy mogą pojawić się nawet już po pierwszym kontak-
cie z alergenem pokarmowym. Za alergie pokarmowe od-
powiadają zazwyczaj alergeny pokarmowe klasy pierwszej, 
które charakteryzują się znacznie większą opornością na 
wysoką temperaturę i enzymy przewodu pokarmowego,  
a dzięki temu znacznie większą immunoreaktywnością oraz 
zdolnością do wywoływania alergii, które mogą manifesto-
wać się ogólnoustrojowymi objawami klinicznymi. Z kolei 
alergeny pokarmowe klasy drugiej są znacznie bardziej po-
datne na temperaturę i procesy trawienne, a zatem mają 
znacznie mniejszą zdolność indukowania alergii w obrębie 
układu pokarmowego, ale zamiast tego wywołują reakcje 
alergiczne u już uczulonych pacjentów na reaktywne krzy-
żowo aeroalergeny wprowadzone przez drogi oddechowe. 
Alergia pokarmowa dotyczy najczęściej dzieci, natomiast 
reakcje krzyżowe częściej występują u osób dorosłych  
[6, 8, 9,10].

Badania epidemiologiczne wykazują, że problem alergii 
krzyżowej dotyczy 30% chorych z alergią wziewną. Praw-
dopodobieństwo wystąpienia alergii pokarmowej u cho-
rych na alergie wziewne, wywołane przez konkretne aero-
alergeny, przedstawia się następująco: brzoza 24%, trawy 
4%, bylice 10%, brzoza + trawy 35%, brzoza + trawy  
+ bylica 52% [11,12].

Objawy kliniczne reakcji krzyżowych mogą manifesto-
wać się bardzo różnorodnie. Najczęściej obserwujemy ob-
jawy ze strony układu oddechowego, jak świąd gardła, nie-
żyt nosa, kaszel, napady duszności, czy gwałtowny skurcz 
oskrzeli w ataku astmy oskrzelowej. Niemniej przypadków 
dotyczy układu pokarmowego, z mało swoistymi dolegli-
wościami, jak wzdęcia, bóle brzucha, kolki, nudności czy 
biegunka. Do pozostałych manifestacji klinicznych alergii 
krzyżowych możemy zaliczyć także pokrzywki skórne, ru-
mień, zaostrzenie wyprysku atopowego, obrzęk naczynio-
ruchowy, czy wreszcie wstrząs anafilaktyczny. Jak widać, 

spektrum objawów alergicznych wykazuje dużą rozpiętość 
i nie różni się zasadniczo od objawów klinicznych w prze-
biegu „tradycyjnego” mechanizmu immunologicznego 
alergii. Powyżej wymieniono wiele możliwości manifesta-
cji klinicznej alergii, ale oczywistym jest, że nie wszystkie 
z nich wystąpią u każdego pacjenta. Poszczególne obrazy 
kliniczne często powiązane są z nadwrażliwością na kon-
kretne komponenty alergenowe i zależą od mechanizmu 
patogenetycznego choroby. Niektóre powiązania obrazu 
klinicznego alergii z patomechanizmem reakcji immunolo-
gicznej przedstawiono w Tab. II.

Leczenie alergii krzyżowych w wielu przypadkach opie-
ra się jedynie na leczeniu objawowym i profilaktyce, po-
legającej na eliminacji konkretnych alergenów. Obecnie 
coraz więcej uwagi poświęca się leczeniu przyczynowemu, 
a więc leczeniu ukierunkowanemu na konkretne, swoiste 
alergeny, odpowiedzialne za występowanie objawów kli-
nicznych u danego pacjenta. 

Immunoterapia swoista
Swoista immunoterapia (ang. specific immunotherapy, 

SIT) to leczenie, które może oddziaływać nie tylko na ob-
jawy alergii, ale także na jej przyczynę. Główne zalety SIT, 
których brak standardowemu leczeniu farmakologiczne-
mu, to długotrwałe efekty kliniczne i zmiana naturalnego 
przebiegu choroby. Mechanizm działania immunoterapii 
swoistej nie jest do końca poznany. Bez względu na drogę 
podania alergenu mechanizmy SIT są podobne. Celem le-
czenia jest indukcja tolerancji immunologicznej i działanie 
przeciwzapalne poprzez modyfikację funkcji komórek Th2, 
T reg, B reg, naturalnych komórek limfoidalnych i innych 
mediatorów zapalenia o etiologii alergicznej. Istnieje kilka 
etapów odczulania wpierw oczekujemy wczesnej desen-
sytyzacji, następnie wczesnej tolerancji, a po zakończeniu 
leczenia - długotrwałej immunotolerancji [15, 16].

Zaburzenie równowagi pomiędzy odpowiedzią Th1  
i Th2 odgrywa rolę kluczową w procesie alergicznym. Cyto-
kiny związane z Th2, takie jak IL-4 i IL-13 są głównymi czyn-
nikami indukującymi i podtrzymującymi alergiczny proces 
zapalny oraz odpowiadającymi za promowanie syntezy 
sIgE. Natomiast cytokiny uczestniczące w odpowiedzi Th1, 
np. IFN-gamma, mogą tłumić i przeciwdziałać odpowiedzi 
Th2. Mechanizmy leżące u podłoża działania immunote-
rapii swoistej – nie do końca poznane – są obiektem zain-
teresowania wielu ośrodków badawczych. Zastosowanie, 
z dobrym efektem, immunoterapii w różnych postaciach 
nadwrażliwości o podłożu alergicznym, stanowi nadzieje 
dla wielu pacjentów na osiągnięcie trwałej immunotole-
rancji [17, 18, 19, 20, 21].

Ro
zt

oc
ze

 k
ur

zu
 d

om
ow

eg
o

D. farinae
Der f 1                    

Der f 2                    

D. 
pteronysinus

Der p 1                    

Der p 2                    

Der p 5                    

Der p 7                    

Der p 10                    

Der p 11                    

Der p 23                    



183Rosada T i wsp. Znaczenie immunoterapii swoistej w leczeniu pokarmowych reakcji krzyżowych

Mechanizm patogenetyczny IgE-zależny

Przewód pokarmowy
Alergia błon śluzowych jamy ustnej

Anafilaksja żołądkowo-jelitowa

Skóra

Pokrzywka

Obrzęk naczynioruchowy

Wysypki alergiczne odropodobne i reakcje rumieniowe

Układ oddechowy
Ostry nieżyt nosa i spojówek

Skurcz oskrzeli (wheezing)

Reakcje ogólnoustrojowe Wstrząs anafilaktyczny

Mechanizmy patogenetyczne mieszane IgE-zależne lub IgE-niezależne (komórkowe)

Przewód pokarmowy

Alergiczne eozynofilowe zapalenie przełyku

Alergiczny eozynofilowy nieżyt żołądkowo-jelitowy

Skóra Atopowe zapalenie skóry

Układ oddechowy Astma

Mechanizmy patogenetyczne IgE-niezależne (komórkowe)

Przewód pokarmowy

Entrocolitis indukowane białkiem pokarmowym (FPIES)

Proctocolistis indukowane białkiem pokarmowym (FPIP)

Enteropatia indukowane białkiem pokarmowym (FPIE)

Choroba trzewna

Skóra
Wyprysk kontaktowy

Opryszczkowate zapalenie skóry

Układ oddechowy Hemosyderoza płucna indukowana pokarmem (zespół 
Heinera)

Za Sampson HA

Immunoterapia swoista w alergiach krzyżowych
Większość opublikowanych do tej pory doniesień na-

ukowych wskazuje na pozytywny efekt immunoterapii 
swoistej w leczeniu alergii krzyżowych. Należy jednak sta-
nowczo zaznaczyć, że immunoterapia swoista nie jest le-
czeniem z wyboru dla alergii pokarmowych. Podczas gdy 
SIT jest uznanym obecnie sposobem leczenia dla pacjen-
tów z alergią wziewną manifestującą się takimi schorze-
niami, jak na przykład alergiczne zapalenie błony śluzowej 
nosa, czy astma, tak w przypadku występowania alergii 
pokarmowej wynikającej z reakcji krzyżowych na alergeny 
wziewne, ale bez objawów ze strony dróg oddechowych, 
nie stanowi już tak jednoznacznej opcji terapeutycznej 
[22]. Brak definitywnych i wyraźnych wskazań nie znaczy 
oczywiście, że takie próby nie są podejmowane. Pojawiło 
się już, co prawda, kilka rzetelnych doniesień naukowych 
o pozytywnych rezultatach SIT w takich sytuacjach, jednak 
nadal potrzebne są badania zakrojone na znacznie więk-
szą skalę, aby móc wprowadzić immunoterapię swoistą  
w alergiach pokarmowych związanych z reakcjami krzyżo-

wymi do codziennej praktyki lekarskiej [23, 24, 25]. Zwraca 
się także uwagę na różnice w skuteczności immunotera-
pii w obu porównywanych sytuacjach. W poszczególnych 
badaniach wykazano duże różnice odsetka pacjentów,  
u których odnotowano załagodzenie objawów alergii po-
karmowej związanej z reakcjami krzyżowymi (od 53% do 
93% odczulanych), w czasie, gdy wpływ na objawy pyłko-
wicy był zauważalny u prawie 80% odczulanych [26].

Bucher i wsp. w swoim artykule przebadali 27 cho-
rych uczulonych na brzozę z zespołem alergii jamy ustnej 
po spożyciu jabłka lub orzecha laskowego. U wszystkich 
chorych wykonano próbę prowokacji wzrastającą dawką 
(1-128g) orzecha laskowego i jabłka w punkcie początko-
wym oraz po roku. 15 pacjentów znalazło się w grupie SIT, 
12 było leczonych objawowo. Po roku w grupie SIT 87% 
(13) mogło zjeść więcej jabłka lub orzechów bez objawów 
(średnio tolerancja wzrosła z 12,6g do 32,6g). W grupie 
leczonej objawowo tylko 8% (1) mogło spożyć więcej 
alergizujących pokarmów [26]. Podobne efekty otrzymali 
Bolhaar i wsp., którzy przeprowadzili badania z udziałem  

Tabela II Obraz kliniczny nadwrażliwości pokarmowej w zależności od mechanizmu patogenetycznego choroby [13, 14]
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25 pacjentów z alergią na brzozę i na jabłko. Chorych lo-
sowo podzielono na dwie grupy: leczoną objawowo i le-
czoną immunoterapią – wyciągiem alergenowym brzozy. 
Skuteczność leczenia oceniano na podstawie próby pro-
wokacyjnej (DBPCFC) i oceniano poziom IgE i IgG4, testy 
skórne i aktywność komórek T-reg. Wyniki pozwoliły na 
stwierdzenie, że u chorych poddanych immunoterapii te-
sty skórne dla alergenów brzozy i jabłka uległy znaczące-
mu zmniejszeniu [27]. W tych grupach pacjentów jedno-
znacznie wykazano skuteczność immunoterapii swoistej 
w leczeniu alergii krzyżowych, jednak nasuwa się pytanie: 
jak długo utrzymuje się efekt takiego leczenia? W innych 
badaniach, gdzie również wykonywano podskórną immu-
noterapię swoistą alergenem pyłkowym brzozy uzyskano 
redukcję alergii pokarmowej sięgająca 84%, a poprawa ta 
była uchwytna do 30 miesięcy i obejmowała początkowo 
zanikanie objawów alergii jamy ustnej, a następnie negaty-
wizację testów skórnych na pokarmy [28, 29, 30].

Zaobserwowano również, że pacjenci uczuleni na brzo-
zę wykazują nadreaktywność po spożyciu soi, co wynika 
z reakcji krzyżowej pomiędzy Gly m4 i Bet v1. Problemem 
tym zajęli się Treudler i wsp., którzy w swoim badaniu – 
BASALIT (Birch Associated Soy Allergy and Immunothe-
rapy) oceniali skuteczność immunoterapii szczepionkami 
opartymi na rekombinantach alergenowych rBet v1 – TV  
u pacjentów z uczuleniem na alergen soi Gly m4 (homolog 
Bet v1). Kliniczna ocena wykazała korzystny efekt w grupie 
SIT, ale nie osiągnęła ona istotności statystycznej. Propono-
wanymi przyczynami takiego stanu rzeczy mogą być zbyt 
krótki okres leczenia oraz niepowodzenie w osiągnięciu za-
mierzonej wielkości próby badawczej [31]. 

Kontrowersyjna pozostaje nadal immunoterapia swoista 
u chorych z uczuleniem na roztocza kurzu domowego. Va-
lenta i wsp. opisywali bowiem indukowanie nadwrażliwo-
ści na mięczaki i skorupiaki po zakończeniu SIT u takich 
pacjentów. Proponowanym przez nich rozwiązaniem było 
wykorzystywanie w leczeniu alergenów rekombinowanych 
ze zredukowaną aktywnością alergenową [32]. Natomiast 
Cortellini i wsp. opisali ciekawy przypadek z Włoch, gdzie  
u pacjenta leczonego z powodu astmy oskrzelowej,  
w przebiegu alergii na roztocza kurzu domowego, oraz 
alergii na krewetkę stosowano immunoterapię swoistą 
podawaną podjęzykowo wysoką dawką tropomiozyny 
roztoczy kurzu domowego. Ustalono, że pod wpływem le-
czenia zdecydowanej poprawie uległy zarówno parametry 
spirometryczne chorego jak i reakcja na krewetkę, co udo-
wodniono za pomocą próby prowokacyjnej. Na podstawie 
swoich obserwacji wysnuli oni wniosek, że poprawa obja-
wów oddechowych u uczulonych na roztocze kurzu do-
mowego i nasilenia objawów po prowokacji pokarmowej 
krewetką podczas immunoterapii swoistej znaną i wysoką 
dawką tropomiozyny sugeruje hipotezę, że skuteczność SIT 
w alergii pokarmowej na krewetkę może być zależna od 
dawki. [33]

W kolejnym badaniu Gocki i wsp. próbowali ocenić 
wpływ odczulania na alergeny powietrznopochodne na 
nadwrażliwość pokarmową. Przeanalizowali oni 15 lo-
sowo wybranych historii chorób pacjentów odczulanych  
z powodu alergicznego nieżytu nosa lub astmy. Pacjenci 
byli odczulani metodą całoroczną na alergeny drzew (6 pa-
cjentów), traw i drzew (3 pacjentów) oraz bylicy i drzew 
(1 pacjent). Immunoterapia trwała od roku do 5 lat (śred-
nio 2,8). W większości przypadków (10 pacjentów) SIT nie 
wpłynęła na nadwrażliwość pokarmową, u dwóch bada-

nych zaobserwowano wzrost tolerancji, natomiast u jed-
nego objawy nadwrażliwości pokarmowej uległy nasileniu. 
U dwóch chorych pojawiła się nadwrażliwość pokarmowa, 
której wcześniej w ogóle nie obserwowano. Żaden pacjent 
nie uzyskał ustąpienia nadwrażliwości pokarmowej [34].

Rodriguez i wsp. próbowali porównać skuteczność 
immunoterapii swoistej w przypadku nadwrażliwości na 
alergeny brzoskwini. W tym celu zastosowali natywny 
alergen brzoskwini – Pru p 3, który należy do rodziny nie-
specyficznych białek transportujących lipidy (nsLTP) i od-
powiada za większość objawów klinicznych w przebiegu 
alergii na brzoskwinię oraz jego rekombinowany odpo-
wiednik – R/A Pru p 3, który uzyskano poddając pierwot-
ną cząsteczkę reakcji redukcji i alkilacji. Próbę tę podję-
to celem sprawdzenia dostępnych wówczas doniesień  
o większej skuteczności i bezpieczeństwie stosowania aler-
genów rekombinowanych, w porównaniu do natywnych. 
W badaniu wykazano jednak jednoznacznie większą sku-
teczność komponenty natywnej, co powiązano głównie 
z jej większą stabilnością konformacyjną i opornością na 
enzymy trawienne przewodu pokarmowego. Wykazano, 
że immunoterapia swoista z zastosowaniem Pru p 3 tyl-
ko nieznacznie tłumi wytwarzanie IgE i IgG1 swoistej dla 
Pru p 3, ale istotnie zwiększa proces produkcji IgG2a, co 
stoi w opozycji do R/A Pru p 3, który to znacznie silniej 
hamował produkcję IgE i IgG1, ale nie wywierał tak znacz-
nego wpływu na IgG2a, co z punktu widzenia klinicznego 
oznacza znacznie gorszy wynik prowadzenia immunotera-
pii. Na tej podstawie wysnuto wniosek, że rekombinowany  
R/A Pru p 3 nie jest skutecznym składnikiem terapeutycz-
nym w SIT alergii na brzoskwinię. Niższą skuteczność R/A 
Pru p 3 autorzy przypisują głównie jego słabszej antygeno-
wości i/lub słabej stabilności ze względu na zmianę struk-
tury trzecio- i czwartorzędowej cząsteczki wyjściowej [35]. 

Gomez i wsp., którzy badali wpływ immunoterapii swo-
istej z zastosowaniem Pru p 3 na objawy wywoływane 
przez komponenty alergenowe reagujące krzyżowo z Pru 
p 3. Zaobserwowano, że SIT spowodowała znaczny wzrost 
tolerancji brzoskwini, ale również orzeszków ziemnych 
[36].

W przypadku poruszania kwestii immunoterapii swo-
istej warto też wspomnieć o pozytywnych rezultatach do-
ustnej immunoterapii w przebiegu eozynofilowego zapa-
lenia przełyku. Eozynofilowe zapalenie przełyku (EoE) jest 
chorobą charakteryzująca się objawami dysfunkcji przełyku 
i naciekami eozynofilowymi w ścianie przełyku bez pato-
logicznego zapalenia eozynofilowego innych części prze-
wodu pokarmowego. Jednostka ta staje się coraz bardziej 
popularna, zwłaszcza w krajach zachodnich. Symptomato-
logia jest analogiczna jak przy chorobie refluksowej, jednak 
nie reaguje na standardowe leczenie stosowane w GERD. 
Oprócz stosowania sterydów doustnych, które stanowią 
fundament leczenia EoE, coraz częściej próbuje się nowych 
opcji terapeutycznych, w tym immunoterapii alergenowo 
swoistej. 

Preferowaną drogą podawania jest w tym przypadku 
droga doustna, gdyż wykazano, że podawanie w postaci 
iniekcji wiąże się z większym niebezpieczeństwem dla cho-
rego. Niektóre badania wykazały, że duża część pacjentów 
z alergią pokarmową IgE-zależną może być skutecznie od-
czulona na wiele produktów, z których największe sukcesy 
odnotowuje się w odniesieniu do mleka krowiego, gdzie 
udawało się osiągnąć pełną tolerancję. Niemniej inne pu-
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blikacje nie odnoszą się do tego rodzaju terapii EoE już tak 
jednoznacznie pozytywnie. Istnieją doniesienia o występo-
waniu ciężkich objawów niepożądanych w trakcie immu-
noterapii alergenowo swoistej, w tym objawów EoE pod-
czas SLIT [37, 38]. Z uwagi na te niejednoznaczne rezultaty, 
obecnie nie zaleca się wprowadzania doustnej immunote-
rapii, jako standardowego postępowania w leczeniu eozy-
nofilowego zapalenia przełyku [39].

Powyższe badania pokazują, że wprowadzenie immu-
noterapii swoistej do leczenia alergii krzyżowych wymaga 
dalszych badań. Jednakże z pewnością jest to jedna z wie-
lu możliwości, którą powinno się poddać analizie, bo być 
może okaże się niezwykle skuteczną i bezpieczną dla wielu 
pacjentów. W tym miejscu należy tez wyraźnie zaznaczyć, 
że immunoterapia nie jest całkowicie wolna od jakichkol-
wiek powikłań. Po podskórnym podawaniu alergenów 
można zaobserwować występowanie reakcji niepożąda-
nych jak np. miejscowych odczynów skórnych, głównie  
w postaci bąbli pokrzywkowych z towarzyszącym świą-
dem, ale niekiedy zmiany te mogą mieć dużo większe nasi-
lenie z towarzyszącym bólem i obrzękiem okolicy podania 
leku. Jednym z najgroźniejszych powikłań immunoterapii 
swoistej jest z pewnością wstrząs anafilaktyczny, który 
może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta, 
choć występuje on stosunkowo rzadko [40, 41, 42, 43].

Implikacje kliniczne
Leczenie alergii krzyżowych stanowi z pewnością złożo-

ny problem kliniczny. Stosowanie immunoterapii swoistej 
w leczeniu alergii wziewnych jest obecnie uznanym spo-
sobem objawowego i przyczynowego oddziaływania na 
mechanizmy immunologiczne warunkujące objawy klinicz-
ne. Natomiast wpływ SIT na kliniczną manifestację pokar-
mową związaną z reakcjami krzyżowymi już nie jest tak 
jednoznaczny. Obecnie w leczeniu objawów związanych 
z alergenami pokarmowymi zalecane są wszystkie grupy 
leków stosowanych w leczeniu chorób alergicznych, przy 

czym zawsze, podczas doboru odpowiedniej farmakotera-
pii, należy się kierować stopniem zaawansowania procesu 
chorobowego. 

Niezwykle ważny aspekt w leczeniu alergii krzyżowych 
odgrywa obecnie profilaktyka. Uważa się, że reakcje krzy-
żowe wywoływane są głównie przez pokarmy surowe, tak, 
więc wszelkiego rodzaju obróbka, jak gotowanie, mroże-
nie lub konserwowanie osłabia aktywność alergenów owo-
cowych i zmniejsza lub całkowicie eliminuje występowanie 
objawów klinicznych. W profilaktyce występowania reakcji 
krzyżowych podkreśla się wyeliminowanie z diety pokar-
mów świeżych i zastąpienie ich pokarmami modyfikowa-
nymi. Niemniej, nie można pominąć spostrzeżenia, że takie 
postępowanie nie zawsze jest skuteczne.

Natomiast według Vadas i wsp. dobrym sposobem za-
hamowania reakcji alergicznej po spożyciu np. orzeszków 
ziemnych jest przyjęcie węgla aktywowanego w celu zwią-
zania białek alergenu w nierozpuszczalne kompleksy nie-
zdolne do wiązania IgE [44].

Niemniej jednak, brak jednoznacznych, potwierdzonych 
twardymi dowodami naukowymi schematów postępowa-
nia w leczeniu pacjentów, u których objawy związane są 
z występowaniem reakcji krzyżowych. Warto więc pod-
kreślić, jak wielkie znaczenie, może mieć wprowadzenie 
immunoterapii swoistej w tej grupie chorych, oczywiście 
po odpowiednio przeprowadzonych badaniach i na bazie 
niepodważalnych dowodów naukowych [45].

Podsumowanie
Immunoterapia swoista odgrywa ogromną rolę  

w przypadku pacjentów z objawami wywoływanymi przez 
aeroalergeny. Brak jednak wystarczających dowodów na-
ukowych na wprowadzenie SIT do leczenia w przypadku 
objawów pokarmowych związanych z reakcjami krzyżowy-
mi. 
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