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Przedmowa

Śledząc historię cywilizacji, zauważamy, że ludzkość od najdawniejszych wieków sta-
rała się wykorzystywać zdobywaną wiedzę także do tego, aby zaspokajać swoje potrzeby 
żywieniowe z korzyścią dla zdrowia i długości życia. Taki sposób żywienia się, oparty na 
rozumowych przesłankach, w których ilość i rodzaj spożywanych pokarmów dobiera-
ne są indywidualnie do potrzeb organizmu, określamy obecnie mianem „racjonalnego
żywienia” (J. Gawęcki 2011). Z doświadczenia i praktyki wiemy jednak, że nie zawsze
i nie każdy składnik pożywienia, powszechnie tolerowany przez ogół populacji, jest
dobrze tolerowany przez niektóre jednostki.

We współczesnym świecie mamy do dyspozycji coraz nowocześniejsze środki komu-
nikacji międzyludzkiej i rozliczne źródła czerpania wiedzy. Tymi drogami docierają do 
nas różnorodne informacje które – z jednej strony wzbogacają naszą wiedzę, z drugiej 
zaś – z uwagi na ich liczbę – mogą powodować powstanie tzw. szumu informacyjnego. 
Dotyczy to w znacznej mierze także wiadomości na temat tego, co powinniśmy jeść, 
co jest zdrowe i korzystne dla naszego organizmu, co może przyczynić się np. do roz-
woju alergii lub nietolerancji pokarmowej, czy są jakieś produkty, których powinniśmy              
w żywieniu unikać, które produkty są lepsze od innych i dlaczego itp. Miejscem poszuki-
wania właściwych informacji zarówno przez  pacjentów, jak i pracowników szeroko rozu-
mianej ochrony zdrowia winny być zatem wiarygodne źródła podlegające merytorycznej 
weryfikacji środowisk naukowych. Dla mnie osobiście najbardziej wartościowym, choć 
najbardziej tradycyjnym źródłem wiedzy w zakresie fizjologii i patologii żywienia są opra-
cowania książkowe. 

W mojej ocenie, właśnie te wszystkie kryteria: wiarygodności, fachowości, meryto-
ryczności i doświadczenia zawarte są w monografii pt. „Alergia i nietolerancja pokar-
mowa. Mleko i inne pokarmy”, autorstwa Macieja Kaczmarskiego i Elżbiety Korotkie-
wicz-Kaczmarskiej. Podręcznik, który powstał w Białymstoku, w najlepszym polskim 
akademickim ośrodku pediatrycznym zajmującym się problematyką nadwrażliwości po-
karmowej, wydany został w renomowanej Oficynie Wydawniczej „Help-Med” s.c. Kraków, 
pod redakcją dr n. med. Teresy Demitrescu. Autorzy oraz wydawca podjęli i zrealizowali 
inicjatywę przygotowania nowoczesnej pozycji tematycznej, której potrzebę sygnalizo-
wali zarówno przedstawiciele ośrodków akademickich, jak i lecznictwa podstawowego.               
   Opublikowana monografia stanowi zwieńczenie wieloletnich doświadczeń diagno-
stycznych i terapeutycznych profesora Macieja Kaczmarskiego, którego stale aktu-
alizowana wiedza gwarantuje zachowanie światowych standardów przekazywanych 
treści. Godny zauważenia jest także fakt, że książka jest praktycznym poszerzeniem 
i uzupełnieniem „Polskiego Stanowiska w sprawie alergii pokarmowej u dzieci i mło-
dzieży” (Postępy Dermatologii i Alergologii 2011, supl. 2, s. 75-116), opracowanego pod
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kierunkiem profesora przez członków sekcji „Alergia Pokarmowa” Polskiego Towarzy-
stwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

W monografii zastosowano nowoczesny układ edytorski, a walory tekstu zawartego 
w czterech rozdziałach podniesione zostały przez „Podsumowania” ułatwiające odbiór 
i zapamiętanie treści, napisane zrozumiałym językiem medycznym. Praktyczną wartość 
dla czytelnika stanowi uzupełnienie każdego rozdziału właściwie dobranym piśmiennic-
twem.

Jako przykłady podstawowych, ale przez to najbardziej wartościowych podsumowań 
zawartych w monografii chciałbym przytoczyć następujące zdania:

„Rozwój alergii pokarmowej, podobnie jak innych chorób alergicznych, jest wynikiem 
niekorzystnego oddziaływania na organizm ludzki czynników genetycznych (genetic fac-
tors), środowiskowych (environmental factors) i wspomagających (adiuvant factors)”. 
„Choroba alergiczna może się ujawnić w każdym wieku, a jej rozwój determinują cztery me-
chanizmy alergiczno-immunologiczne, sklasyfikowane i opisane przez Gella i Coombsa”. 
„Według „Białej Księgi Alergii” WAO choroby alergiczne dotykają ok. 30-40% populacji 
świata”. „Nietolerancja pokarmowa (food intolerance) jest formą niepożądanej reakcji 
pokarmowej organizmu, w której dolegliwości kliniczne są wyzwalane i/lub kształtowane 
przez nieimmunologiczne mechanizmy patogenetyczne”. „W całokształcie profilaktyki 
alergii pokarmowej mieszczą się działania z właściwym wykorzystaniem preparatów lecz-
niczo-odżywczych (hydrolizatów białek mleka krowiego, mieszanek hipoalergicznych)”.

Książka „Alergia i nietolerancja pokarmowa. Mleko i inne pokarmy” jest doskonałym 
uaktualnieniem polskiej bibliografii medycznej, a równocześnie jest jedną z nielicznych 
pozycji tematycznych poświęconych alergii i nietolerancji pokarmowej w pediatrycznym 
piśmiennictwie światowym. Jestem przekonany, że znajdzie swe zasłużone miejsce za-
równo w bibliotekach akademickich, jak i prywatnych, w Polsce i wszędzie tam na świe-
cie, gdzie będą lekarze, pielęgniarki, dietetycy czy pacjenci o polskich korzeniach.

Poznań, czerwiec 2013                                               prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy
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Od autorów 

Dolegliwości występujące po spożyciu przez człowieka niektórych pokarmów znane 
są ludzkości od zarania jej istnienia. Stały się one przedmiotem opisów klinicznych 
zamieszczonych w dziełach starożytnych (Hipokrates, Lukrecjusz) i tematyką publikacji 
prekursorów badań nad alergią pokarmową z połowy XX wieku.

Ogromny postęp, który dokonał się w minionym półwieczu w naukach podstawowych, 
medycznych, technicznych, a także w dziedzinie żywienia człowieka, pozwala obecnie 
środowisku medycznemu i szerszemu społeczeństwu na lepsze zrozumienie istoty nie-
pożądanych reakcji związanych ze spożyciem pokarmu. 

Reakcje nadwrażliwości na pokarmy dotykają coraz szerszego kręgu ludzi na ca-
łym świecie. Alergia pokarmowa porównywana jest niekiedy do drugiej fali „tsunami” 
chorób alergicznych, po astmie i alergicznym nieżycie nosa. Jednakże zróżnicowana 
manifestacja kliniczna tej choroby oraz brak uniwersalnego narzędzia diagnostyczne-
go, stwarzają trudności w jej leczeniu i rozpoznawaniu. Problemy te stawiają przed re-
prezentantami różnych dyscyplin naukowych wyzwanie do podejmowania badań nad 
opracowaniem i wdrożeniem nowych metod leczniczych (immunoterapia, terapia nie-
specyficzna) i diagnostycznych (szybkie, czułe i specyficzne testy).

Alergia pokarmowa wpisuje się w nurt współczesnej problematyki badawczej świata 
medycznego. Staje się przedmiotem coraz większego zainteresowania różnych gałęzi 
nauk medycznych (epidemiologii, alergologii, immunologii, biologii molekularnej, ge-
netyki, farmakologii, dietetyki, zdrowia publicznego). Jako choroba przewlekła stanowi 
także przedmiot analizy skutków społeczno-ekonomicznych, jakie niesie ze sobą w wy-
miarze jednostkowym i społecznym.

Alergia pokarmowa jest rozpoznawana najczęściej u niemowląt i małych dzieci, 
uczulanych przez alergeny zawarte w pokarmach, wchodzących w skład ich codziennej 
diety (mleka krowiego, jaj, owoców, warzyw, mięsa, ryb). Ten rodzaj alergii może ujawnić 
się również w późniejszym okresie życia, w wieku szkolnym,  młodzieńczym lub doro-
słym. Z problemem tym spotykają się zatem rodzice chorujących dzieci i pacjenci doro-
śli, lekarze pediatrzy i lekarze rodzinni, alergolodzy i interniści, personel pielęgniarski
i dietetycy, pracownicy przedszkoli i nauczyciele, uczniowie i studenci, krewni i znajomi 
chorych i ich rodzin.

Znajomość zagadnień związanych z alergią pokarmową wydaje się w naszym kraju 
niewystarczająca. Niniejsza monografia jest zatem dedykowana wszystkim czytelnikom 
zainteresowanym pogłębieniem wiedzy o tej chorobie.

       Białystok, czerwiec 2013                                                                          Autorzy                 
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Spis oznaczeń i skrótów 

• AAF (amino acid formula) – mieszanka mlekozastępcza, w której frakcję białkową zastąpiono 
zestawem syntetycznych aminokwasów 

• aktywna immunosupresja – hamowanie aktywności komórek przez interakcje z innymi 
komórkami produkującymi cytokiny supresyjne lub limfocytami swoistymi, które rozpoznają 
receptor dla określonego antygenu 

• alergen – substancja o cechach i właściwościach antygenu, potencjalnie szkodliwa dla 
tych osób, u których wywołuje stan uczulenia organizmu 

• alergia – przejaw nadwrażliwości organizmu ze specyficzną odpowiedzią immunologiczną na 
swoisty alergen; istotą alergii jest jakościowo zmieniona reaktywność tkanek organizmu, 
oparta na reakcji antygen – przeciwciało lub antygen – komórka immunologicznie kompetentna 

• alergia krzyżowa – jednoczesna nadwrażliwość organizmu na alergeny pokarmowe, po-
wietrznopochodne lub kontaktowe, wykazujące homologię sekwencji aminokwasowej, 
zwłaszcza w obrębie epitopów

• alergia pokarmowa – przejaw nadwrażliwości organizmu w formie szerokiego spektrum 
dolegliwości klinicznych (jedno- lub wielonarządowych) wywołanych spożytym lub spoży-
wanym pokarmem (alergenem pokarmowym), który zapoczątkowuje i/lub podtrzymuje    
reakcję immunologiczną organizmu

• anafilaksja – swoista antygenowo odpowiedź immunologiczna, w której pośredniczą 
przede wszystkim przeciwciała klasy IgE; reakcja zagrażająca życiu ze względu na gwał-
towne rozszerzenie naczyń (spadek ciśnienia) i skurcz mięśni gładkich (w tym oskrzeli)

• anergia klonalna – stan niereaktywności limfocytów T, które pomimo ekspozycji na anty-
gen nie są zdolne do efektywnej odpowiedzi immunologicznej

• antygen – substancja obca dla organizmu powodująca wytworzenie swoistej odpowiedzi 
immunologicznej, tj. przeciwciał reagujących z komórkami immunologicznie kompetentny-
mi poprzez swoiste receptory zlokalizowane na tych komórkach

• atopia – genetycznie uwarunkowana (osobnicza lub rodzinna) odpowiedź immunologiczna 
polegająca na zdolności organizmu do systematycznego wytwarzania przeciwciał uczulają-
cych w klasie IgE, po zadziałaniu zwyczajowej dawki alergenu środowiskowego

• cytokiny – termin podstawowy dla cząsteczek rozpuszczalnych, które pośredniczą w reak-
cjach między komórkami

• DBPCFC (double-blind placebo-controlled food challenge) – podwójnie zaślepiona prowo-
kacyjna próba pokarmowa z użyciem placebo

• delecja klonalna – eliminacja określonych klonów limfocytów w pewnym stadium ich     
dojrzewania 

• efekt cytotoksyczny – zdolność do zabijania komórek 
• eHF (extensively hydrolyzed formula) – mieszanka mlekozastępcza o wysokim stopniu hy-

drolizy frakcji białkowej 
• epitop – pojedyncza determinanta antygenowa (część biochemiczna antygenu), oznacza-

jąca określoną sekwencję aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym danego białka, łą-
cząca się ze swoistym przeciwciałem 

• epitop liniowy – układ kilku tych samych aminokwasów, powtarzających się kilkakrotnie 
w strukturze I-rzędowej łańcucha peptydowego 
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• epitop konformacyjny – miejsce wiązania przeciwciała uzależnione jest od struktury                   
przestrzennej (III- i IV-rzędowej) alergenu 

• FAO Food and Agriculture Organisation
• GALT (gut-associated lymphoid tissue) – tkanka limfoidalna związana z jelitem 
• GMO (geneticaly modified organism) - organizmy poddane procesowi inżynierii genetycznej
• hapten – mała cząsteczka, która może działać jak epitop, lecz samoistnie nie jest zdolna 

wywołać odpowiedzi przeciwciał
• HA (hypoallergenic) – mleko modyfikowane, zawiera częściowo zhydrolizowaną frakcję           

białek serwatkowych mleka krowiego
• HRF (rice hydrolyzed formula) – mieszanka mlekozastępcza, hydrolizat ryżowy
• HSF (soy hydrolyzed formula) – mieszanka mlekozastępcza, hydrolizat sojowy
• immunogenny – mający zdolność wywoływania odpowiedzi immunologicznej, w której 

uczestniczą m.in. limfocyty T i B
• immunomodulacja – biologiczne możliwości oddziaływania na układ immunologiczny       

organizmu poprzez stymulację (immunostymulacja), hamowanie (immunosupresja) lub 
działania korygujące reaktywność immunologiczną (immunoregulacja)

• immunoterapia – podanie alergenu przyczynowego do organizmu uczulonego w dawce 
zwiększającej się, w odpowiednich odstępach czasowych i odpowiednią drogą (doustną, 
podskórną, podjęzykową) w celu odczulania organizmu (desensytyzacji), co prowadzi do 
uzyskania trwałej tolerancji immunologicznej i klinicznej na ten alergen

• interleukiny – grupa cząsteczek odgrywających rolę w przekazywaniu sygnałów między 
komórkami układu

• ligand – cząsteczka wiążąca lub łącząca przeciwciało, która także może zawierać składo-
we dopełniacza

• LC-PUFA (long-chain polyunsaturated fatty acids) – długołańcuchowe wielonasycone    
kwasy tłuszczowe

• MALT (mucosal-associated lymphoid tissue) – tkanka limfoidalna powiązana z błonami  
śluzowymi

• MCT (medium-chain triglycerides) – średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe
• multiple food allergy (nadwrażliwość wielopokarmowa) – jednoczesna nadwrażliwość     

organizmu na co najmniej dwa alergeny pokarmowe 
• nadwrażliwość – obiektywnie odtwarzalne objawy wywołane ekspozycją organizmu na 

określony bodziec w dawce tolerowanej przez osoby zdrowe 
• nadwrażliwość pokarmowa – przejaw niezdolności organizmu do wytworzenia i podtrzy-

mywania tolerancji immunologicznej spożywanych produktów pokarmowych albo „narusze-
nia lub załamania” wcześniej istniejącej tolerancji; niepożądana reakcja na pokarmy – po-
wtarzalne i odtwarzalne dolegliwości kliniczne występujące u niektórych osób (niezależnie 
od wieku) po spożyciu pokarmu (pokarmów) lub związków dodawanych do żywności

• odpowiedź immunologiczna pierwotna – (komórkowa lub humoralna) następująca po 
pierwszym zetknięciu się organizmu z danym antygenem 

• odpowiedź immunologiczna wtórna – następuje po wtórnym lub kolejnym zetknięciu      
organizmu z danym antygenem

• OAS (oral allergy syndrome) – zespół alergii błon śluzowych jamy ustnej
• OIT (oral immunotherapy) – doustne podanie alergenu w celu wywołania tolerancji immu-

nologicznej w organizmie 
• patogen – organizm powodujący chorobę 
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