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STRESZCZENIE

Wstęp. Alergia pokarmowa to nieprawidłowa odpowiedź immu-
nologiczna organizmu powodująca występowanie objawów kli-
nicznych. Obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby reakcji 
alergicznych u dzieci może być spowodowany częstszą, wcze-
śniejszą lub bardziej intensywną ekspozycją na alergeny.
Cel. Celem badań była analiza zjawiska alergii pokarmowej wy-
stępującej wśród hospitalizowanych pacjentów na oddziale Aler-
gologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
Materiał i metody. W badaniach zastosowano metodę sondażu 
diagnostycznego. Wywiad przeprowadzono przy użyciu autor-
skiej anonimowej ankiety wśród rodziców dzieci diagnozowanych 
i leczonych z powodu alergii pokarmowej na Oddziale Alergolo-
gicznym Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Antoniego Gębali 
w Lublinie. Badanie przeprowadzano od lutego do kwietnia 2013 
roku. Materiałem badawczym było 100 ankiet, wypełnionych 
przez rodziców dzieci (48 chłopców, 52 dziewczynki, wiek od 20 
miesięcy do 18 lat). 
Wyniki i wnioski. Z analiz udzielonych odpowiedzi wynika, że 
najczęściej alergia ujawnia się po spożyciu mleka krowiego (43%), 
jaj (38%) i produktów zbożowych (36%), a wymioty i biegunka to 
najczęstsze objawy po spożyciu pokarmu powodującego alergię 
(72%). Wprawdzie aż u 86% dzieci ankietowanych rodziców po-
twierdzono alergię pokarmową i ustalono jej przyczynę, co jest 
niezbędne w ustalaniu diety dla dziecka, ale 1/3 badanych po-
dało, iż alergeny zmieniają się wraz z wiekiem. Większość alergii 
pokarmowych u dzieci ankietowanych rodziców zdiagnozowano 
w najwcześniejszych okresach życia, a diagnoza ta została posta-
wiona przez specjalistę alergologa (74%), co pozytywnie świad-
czy o procesie diagnozowania tych schorzeń w naszym kraju.

SŁOWA KLUCZOWE: alergeny, alergia pokarmowa, przyczyny 
alergii.

ABSTRACT

Introduction. Alimentary allergy is based on an improper immu-
nological response of an organism leading to the appearance of 
clinical symptoms. In the recent years there has been observed 
an increase in the number of allergic reactions in children, which 
can be attributed to a more frequent, earlier or more intense 
exposition to allergens.
Aim. The aim of the study was to analyze the phenomenon of ali-
mentary allergy in patients hospitalized in the Ward of Allergology 
of the Children’s Clinical Hospital in Lublin. 
Material and methods. In the study there was applied the me-
thod of a diagnostic survey. The survey was conducted using an 
authorial anonymous questionnaire in parents of children dia-
gnosed and treated for due to alimentary allergy in the Ward of 
Allergology of the Children’s Clinical Hospital in Lublin. The study 
was conducted between February and April 2013. The material 
consisted of 100 questionnaires fi lled in by parents of 48 boys 
and 52 girls aged from 20 months to 18 years.
Results and conclusions. It was found that the symptoms of ali-
mentary allergy most frequently occured after the consumption of 
cow milk (43%), eggs (38%) as well as cereals (36%). The most 
prevalent symptoms occurring after the consumption of an aller-
gen are vomits and diarrhea (72%). Although alimentary allergy 
was confi rmed in as many as 86% of child- ren and its cause was 
determined, which is indispensable in establishing a suitable diet, 
according to one-third of the respondents the allergens changed 
with the age. The majority of alimentary allergies in the studied gro-
up was diagnosed in the earliest periods of lives and the diagnose 
was made by a specialist in allergology (74%), which testifi es favo-
urably to the process of diagnosing such ailments in our country.

KEY WORDS: allergens, alimentary allergy, causes of allergy.

Wprowadzenie
Alergia pokarmowa to nieprawidłowa odpowiedź immu-
nologiczna organizmu stymulowana spożytym pokar-
mem, w której mechanizm immunologiczny jest udoku-
mentowany lub wysoce prawdopodobny, powodująca 
występowanie różnych objawów klinicznych. Objawy te 

zawsze przyjmują tę samą postać i zawsze pojawiają 
się po spożyciu tego pokarmu, na który dana osoba jest 
uczulona [1, 2]. 

Obecnie szacuje się, że od 10% do 30% populacji 
cierpi na alergię [3]. Od dziesiątków lat ta przypadłość 
uważana jest za dziedziczną. Prawdopodobieństwo, że 
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Według ankietowanych rodziców u ponad 1/3 ich dzie-
ci (37%) zdiagnozowano alergię zaraz po urodzeniu, 
u 29% dzieci alergię stwierdzono między 1 a 3 rokiem 
życia, u kolejnych 22% – między 3 a 7 rokiem życia, 
i u 12% między 7 a 18 rokiem życia (Rycina 1).

Prawidłowa diagnoza lekarska jest podstawą w le-
czeniu alergii. Aż 74% ankietowanych rodziców dzieci 
alergicznych od początku zasięgało porad lekarza aler-
gologa, 26% rozpoczęło konsultacje u lekarza ogólne-
go, po czym zostało skierowane do lekarza alergologa.

Kolejnym zagadnieniem, o które zapytano ankieto-
wanych, było to, czy wykonywano u dziecka specjali-
styczne badania potwierdzające alergię. Stwierdzono, 
że wśród dzieci respondentów 86% miało wykonywane 
badania alergologiczne, u pozostałych 14% badanych 
dzieci nie wykonywano badań potwierdzających alergię 
pokarmową.

Interesującym zagadnieniem jest przyczyna reakcji 
alergicznych. Według badanych najczęściej do reakcji 
alergicznych dochodziło po spożyciu mleka krowiego 
(43 wskazania), następnie – po spożyciu jajek, produk-
tów zbożowych, czekolady, orzechów (Rycina 2).

Respondenci zapytani o najczęstsze reakcje na pro-
dukt zawierający alergen mogli wskazać więcej niż jed-
ną odpowiedź. Najczęstszymi objawami alergii u dzieci 
ankietowanych są wymioty i biegunka (72%) oraz po-
krzywka i kolka brzuszna – występowały u 68% dzieci. 

dziecko mające zdrowych rodziców będzie chorowało 
na alergię, wynosi około 12%. Jeżeli matka cierpi na 
alergię, wzrasta ono do 60%. Jeżeli jednak mamy do 
czynienia z przypadkiem, w którym oboje z rodziców 
są dotknięci tą chorobą, to ryzyko pojawienia się jej 
u dziecka wynosić może nawet 80% [4, 5].

Pierwsze objawy stanów alergicznych można obser-
wować już u nowo narodzonego dziecka, które urodziło 
się z predyspozycją do alergii. Już podczas jednora-
zowego kontaktu z alergenami układ immunologiczny 
będzie wytwarzać odpowiednie przeciwciała. Pierwsze 
zetknięcie nie powoduje jednak żadnych reakcji aler-
gicznych, a jedynie uczula organizm osoby na dany 
alergen. Reakcje alergiczne zaobserwować można do-
piero przy ponownym zetknięciu z alergenem [6]. 

Obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby reak-
cji alergicznych u dzieci może być spowodowany częst-
szą, wcześniejszą lub bardziej intensywną ekspozycją 
na alergeny. Na podstawie obserwacji lekarze skłaniają 
się do tezy o wcześniejszym niż w ubiegłych dziesięcio-
leciach kontakcie niemowląt z alergenami pokarmowymi [1].

Cel pracy
Głównym celem badań była analiza zjawiska alergii 
pokarmowej występującej wśród pacjentów hospitali-
zowanych na oddziale Alergologii Dziecięcego Szpitala 
Klinicznego w Lublinie. Zwrócono uwagę na produkty, 
które najczęściej wywołują nasilenie objawów, naj-
częstsze reakcje na podanie alergenu oraz zmienność 
alergenów w ciągu życia dziecka.

Materiał i metodyka
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagno-
stycznego. Wywiad przeprowadzono przy użyciu au-
torskiej anonimowej ankiety, składającej się z 21 pytań, 
wśród rodziców dzieci diagnozowanych i leczonych 
z powodu alergii pokarmowej na Oddziale Alergologicz-
nym Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Antoniego 
Gębali w Lublinie. Badanie przeprowadzano od lutego 
do kwietnia 2013 roku. Materiałem badawczym było 100 
ankiet, prawidłowo wypełnionych przez rodziców dzieci 
(48 chłopców, 52 dziewczynki, wiek od 20 miesięcy do 
18 lat) z rozpoznaną alergią pokarmową. Wyniki opra-
cowano metodami statystyki opisowej z wykorzystaniem 
programu Microsoft Offi ce Excel.

Wyniki badań
W analizowanej grupie dzieci ankietowanych rodziców 
71 mieszka w mieście powyżej 50 tysięcy mieszkań-
ców, pozostałe 29 to mieszkańcy mniejszych miast 
i wsi. Wśród respondentów ponad połowa (63%) zapy-
tana o występowanie alergii pokarmowych u osób spo-
krewnionych z dzieckiem odpowiedziała twierdząco. 
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Rycina 1. Wiek, w którym zdiagnozowano alergię u dziecka
Figure 1. Age of diagnosis of allergy in a child

43
38 36

27
23

15
12 11

8 6
3 2 1

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

M
lek

o k
ro

wie
Jaja

Pro
dukty zb

oż
owe

Czek
olada

Orze
ch

y

Tru
sk

awki

Owoc
e c

ytr
usowe

Ryby
Sery

Pom
idory

Soja

Gorcz
yc

a
In

ne

Rycina 2. Najczęstsze alergeny wywołujące objawy u dzieci respon-
dentów
Figure 2. The most frequent allergens causing symptoms in children 
of responders
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Niemal równie często rodzice wskazywali bóle brzucha 
i nudności (56%), obrzęk błony śluzowej nosa (54%) oraz 
nawracające infekcje dróg oddechowych (43%). Do ato-
powego zapalenia skóry, rozdrażnienia, zapalenia uszu, 
świądu i suchości skóry oraz astmy dochodziło w mniej 
niż 30% przypadków. Najrzadziej występował u dzieci 
po kontakcie z alergenem obrzęk krtani (6%) oraz zabu-
rzenia snu (3%) (Rycina 3).

U 29% dzieci produkty uczulające zmieniały się wraz 
z wiekiem. Natomiast u 71% nie doszło jak dotychczas 
do zmiany alergenów.

Dyskusja
Choroby atopowe, w tym również alergie pokarmowe, 
stanowią obecnie coraz większy problem zdrowotny ze 
względu na ich długotrwały i nawrotowy charakter oraz 
możliwość powstania powikłań narządowych. Alergia 
pokarmowa pojawiająca się we wczesnym dzieciństwie 
jest uznawana za pierwszy sygnał potencjalnej choroby 
atopowej w wieku późniejszym [4, 7]. Jest to związane 
z tak zwanym marszem alergicznym [8].

Problem alergii nie został do tej pory dokładnie prze-
badany z punktu widzenia epidemiologii. Z uwagi na 
fakt, że brakuje w chwili obecnej uniwersalnego testu, 
który dawałby jednoznaczną diagnozę, medycyna dys-
ponuje jedynie przybliżonymi danymi. Diagnostycznym 
standardem jest współcześnie podwójnie ślepa próba 
kontrolowana (DBPCFC – Double Blind Placebo Control-
led Food Challenge) [9]. Potwierdza ona występowanie 
alergii pokarmowej u zaledwie 20% badanych. Szacuje 
się, że u osób dorosłych częstość występowania alergii 
pokarmowych waha się od ok. 1,4 do 2,0%. Warto za-
znaczyć, że u kobiet dwukrotnie częściej stwierdzane 
są objawy nadwrażliwości na pokarmy. Z kolei u dzieci 
procentowy udział alergików w populacji wynosi od 5 
do 8% [7].

Za najpełniejsze źródła danych epidemiologicznych 
w Polsce uważane są dwa badania. Pierwsze z nich to 
pochodzące ze sporządzonego w 2008 roku raportu 
ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce). 

Objął on blisko 23 tysiące Polaków (25% z nich prze-
szło szczegółowe badania lekarskie). Drugim źródłem 
są przeprowadzone w latach 1998–1999 badania w ra-
mach programu PMSEAD (Polish Multicentre Study of 
Epidemiology of Allergic Diseases), w których udział 
wzięło ponad 16 tys. Polaków [10, 11].

Analizując wyniki pochodzące z programu ECAP, 
można zauważyć, że Polska uplasowała się w czo-
łówce krajów, w których u mieszkańców występują 
objawy alergii. Objawy alergiczne deklarowało prawie 
40% badanych osób. Jeżeli chodzi o alergiczne testy 
skórne, to około połowa badanych miała wynik dodatni 
na powszechnie występujące alergeny. Warto również 
zwrócić uwagę na fakt, że na objawy alergiczne czę-
ściej skarżyli się mieszkańcy rejonów miejskich niż ci 
zamieszkujący na wsiach [10–12]. Również większość 
pacjentów poddanych niniejszemu badaniu pochodziła 
z terenów miejskich (71%). Alergie pokarmowe są cho-
robami o podłożu dziedzicznym [1, 4, 13]. Dowodem na 
to są między innymi badania nad bliźniętami jednojajo-
wymi, u których odziedziczalność nietolerancji alergicz-
nej na orzeszki arachidowe wynosi aż 64,3%, podczas 
gdy u bliźniąt dwujajowych 6,8% [8]. Większość ankieto-
wanych rodziców (63%) podała w wywiadzie obecność 
alergii u osób spokrewnionych z dzieckiem.

Statystyki światowe wykazują, że 17 milionów Eu-
ropejczyków cierpi na alergie pokarmowe. Ponad 60% 
tych osób to kobiety. W ostatnich latach podwoiła się 
również częstotliwość występowania alergii pokarmo-
wych u dzieci do 5 roku życia. Europejczycy są uczuleni 
głównie na takie składniki pokarmowe jak mleko, jaja 
czy orzechy [14–17]. W badaniu własnym ankietowani 
rodzice podawali, że ich dzieci mają alergię na mleko 
krowie (43%), na jaja (38%), produkty zbożowe (36%), 
czekoladę (27%) i orzechy (23%). W dorosłej popula-
cji śląskiej najczęstszą przyczyną nadwrażliwości po-
karmowej były truskawki (5%), mleko (3,3%) i orzechy 
(3,2%), a w dalszej kolejności (w granicach 1–3%) al-
kohol, wieprzowina, żywność konserwowa, jaja kurze, 
owoce cytrusowe, jabłka, napoje sztucznie barwione, 
mak i ryby [12].

Należy przy tym zauważyć, że badana grupa składa-
ła się z rodziców dzieci już diagnozowanych i leczonych, 
natomiast w populacji odsetki te mogą być odmienne, 
gdyż część osób nie konsultuje dolegliwości z lekarzem 
i podejmuje próby samodzielnego wprowadzania diety 
i leczenia [12]. W rozpoznawaniu nietolerancji i alergii 
pokarmowej u dzieci ważną rolę powinien odgrywać 
personel szkół podstawowych. Jednakże w badaniu 
Kowalskiego i wsp. [18] wykazano, że chociaż 94% re-
spondentów z terenu Łodzi (w większości pielęgniarek 
szkolnych, ale też dyrektorów szkół, nauczycieli i pe-
dagogów szkolnych) deklarowało znajomość objawów 
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Rycina 3. Najczęstsze reakcje na produkt zawierający alergen
Figure 3. The most frequent reactions to products containing alergen
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alergii pokarmowej, to nie zawsze potrafi li je oni pra-
widłowo wskazać. Zaledwie 42% deklarowało prowa-
dzenie szkoleń dla uczniów w tym zakresie, a tylko w 7 
szkołach spośród 50 przebadanych prowadzone były 
szkolenia na ten temat adresowane do grona pedago-
gicznego. Wyniki cytowanych badań wskazują, że nie 
we wszystkich badanych szkołach zidentyfi kowano co 
najmniej jednego ucznia z objawami nadwrażliwości 
pokarmowej.

Wśród dzieci respondentów dziewczynki stanowiły tyl-
ko minimalnie liczniejszą grupę (52%) niż chłopcy (48%). 
U największej liczby dzieci alergię zdiagnozowano w 1 
roku życia (37%), a u 66% całej grupy do 3 roku życia. Ta 
wczesna diagnoza może odpowiadać częściowo za ob-
serwowany wzrost alergii u najmłodszych dzieci [13, 15].

Najczęstszą reakcją po spożyciu produktu zawie-
rającego alergen były wymioty i biegunka (72%). Czę-
sto również występowały: pokrzywka, kolka brzuszna, 
bóle brzucha i nudności, obrzęk błony śluzowej nosa 
oraz nawracające infekcje dróg oddechowych. Walczak 
i wsp. [19] stwierdzili, że alergia na białka mleka krowie-
go objawiała się przede wszystkim zmianami skórnymi, 
a także zaburzeniami ze strony układu oddechowego 
i żołądkowo-jelitowymi.

U ponad około 1/3 dzieci produkty uczulające zmie-
niały się wraz z wiekiem, ważne więc jest regularne 
konsultowanie się z lekarzem alergologiem oraz wyko-
nywanie badań alergologicznych, aby nie narazić dziec-
ka na przypadkowy kontakt z nowym alergenem. 

Wnioski
1. Z analiz udzielonych przez rodziców odpowiedzi wy-

nika, że najczęściej do symptomów alergii dochodzi 
po spożyciu mleka krowiego, jajek i produktów zbo-
żowych, a wymioty i biegunka to najczęstsze objawy 
po spożyciu pokarmu powodującego alergię.

2. Wprawdzie aż u 86% dzieci ankietowanych rodzi-
ców potwierdzono alergię pokarmową i ustalono jej 
przyczynę, co jest niezbędne w ustalaniu diety dla 
dziecka, ale 1/3 badanych podała, iż alergeny zmie-
niają się wraz z wiekiem dziecka.

3. Większość alergii pokarmowych u dzieci ankietowa-
nych rodziców zdiagnozowano w najwcześniejszych 
okresach życia, a diagnoza ta została postawiona 
przez specjalistę alergologa, co pozytywnie świad-
czy o procesie diagnozowania tych schorzeń w na-
szym kraju.
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