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Streszczenie

Diagnostyka nadwrażliwości na pokarmy lub/i dodatki spożywcze 
wciąż pozostaje jednym z najtrudniejszych i najbardziej kontrower-
syjnych zagadnień praktycznej alergologii. 

Cel pracy: Ocena częstości występowania nadwrażliwości pokarmo-
wej u dorosłych chorych pochodzących z różnych środowisk (duże 
miasto, małe miasto, wieś) oraz szczegółowa charakterystyka najczę-
ściej zgłaszanych dolegliwości. 

Metodyka: Do badania włączono 796 losowo wybranych osób z terenu 
woj. śląskiego (Katowice, Ruda Śląska, Paniówki) – 457 kobiet i 339 
mężczyzn, w wieku 18-75 (średnia wieku 41,5±13,9), które odpo-
wiedziały na ankietę obejmującą szczegółowy wywiad oraz objawy 
występujące w związku przyczynowo-skutkowym ze spożyciem okre-
ślonych pokarmów. 

Wyniki: 196 (24,62%) osób zaobserwowało u siebie reakcje niepożą-
dane po spożyciu określonych pokarmów. Najczęściej zgłaszane były 
objawy ze strony przewodu pokarmowego (36,22%), w następnej 
kolejności pokrzywka i/lub obrzęk naczynioruchowy (34,68%), ana-
filaksja (18,36%), zespół alergii jamy ustnej (10,22%) oraz nasilenie 
objawów atopowego zapalenia skóry (9,69%). Pokarmami najczęściej 
wywołującymi objawy nadwrażliwości były truskawki (5,02%), mleko 
krowie (3,28%) i orzechy (3,21%). U 14,2% ankietowanych współist-
niały objawy chorób z kręgu atopii, przy czym znamiennie statystycz-
nie częściej u osób zgłaszających objawy nadwrażliwości pokarmo-
wej (33,67% vs. 6,44%). U tych osób znacznie częściej występowały 
również objawy nadwrażliwości na leki (26,02% vs. 5,90%). 

Wnioski: Na podstawie zebranych danych zaobserwowano, że odpo-
wiednie sformułowanie pytań ankiety pozwala, ze znacznym praw-
dopodobieństwem, na wyodrębnienie grupy chorych, u których na-
leży poszerzyć diagnostykę nadwrażliwości na pokarmy. Najczęściej 
zgłaszanymi przez chorych objawami nadwrażliwości pokarmowej 
są objawy ze strony przewodu pokarmowego oraz ostra pokrzywka. 
Choroby atopowe i nadwrażliwość na leki współistnieją z nadwrażli-
wością pokarmową i mogą stanowić czynnik ryzyka jej rozwoju.

Słowa kluczowe: nadwrażliwość pokarmowa, alergia pokarmowa, 
częstość występowania nadwrażliwości pokarmowej

Summary

Food and/or food additives may elicit a variety of reactions extending 
from mild or moderate symptoms from the skin, respiratory or ga-
strointestinal tract, to severe life-threatening anaphylactic reactions. 

Aim of the study: The aim of the study was to establish the inci-
dence and clinical manifestation of food hypersensitivity reactions in 
adult subjects from various populations (a big city, a small city, the 
countryside) in the Upper Silesia region.

Material and method: 796 subjects (457 women and 339 men, 
mean age 41.5±13.9 yrs) with self-reported relationship between the 
exposure to one or more certain foods and symptoms, were enrolled 
into the study. All of them were asked to answer a few questions 
concerning detailed medical history, clinical symptoms of food hyper-
sensitivity and nutritional habits. 

Results: 196 (24,62%) subjects reported adverse reactions to one or 
more foods (only reproducible symptoms were taken into considera-
tion). The most common complaints were: gastrointestinal symptoms 
(36.22%), acute urticaria and/or angioedema (34.68%), anaphylaxis 
(18.36%), oral allergy syndrome (OAS) (10.22%), and the exacerba-
tion of atopic dermatitis (9.69%). The most common foodstuffs evo-
king adverse reactions were: strawberry (5.02%), cow’s milk (3.28%) 
and tree nuts (3.21%). There were 14.2% of the analyzed population 
who suffered from at least one atopic disease, and the incidence of 
it was significantly higher in the group with food hypersensitivity 
history (33.67% vs. 6.44%). The food hypersensitivity group was also 
significantly more often affected by drug adverse reactions (26.02% 
vs. 5.90%). 

Conclusion: A properly prepared questionnaire helps to identify 
a subgroup of patients who would mostly benefit from a detailed 
food hypersensitivity diagnostics. The most common reported symp-
tom of food hypersensitivity were abdominal disturbances and acute 
urticaria. Atopic diseases and drug hypersensitivity often coexist with 
food hypersensitivity.

Key words: food hypersensitivity, food allergy, incidence of food 
hypersensitivity

Adres do korespondencji / Address for correspondence
Dr n. med. Barbara Rymarczyk
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii 
Klinicznej
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
e-mail: b.rymarczyk@interia.pl

© Alergia Astma Immunologia 2009, 14 (4): 248-251
www.alergia-astma-immunologia.eu

Nadesłano: 6.08.2009

Środki finansowe na przeprowadzenie badania uzyskano z grantu Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki N404-054-32/144



248 249

Problem narastania częstości chorób alergicznych u doro-
słych i dzieci wzbudza zainteresowanie nie tylko epidemio-
logów, ale również alergologów, internistów, pediatrów, 
gastrologów i dermatologów, ponieważ różne objawy 
i dolegliwości pozostające w związku przyczynowo-skutko-
wym ze spożyciem różnych pokarmów zmuszają chorych 
do poszukiwania pomocy u lekarzy różnych specjalności. 
Dotychczas przeprowadzone badania epidemiologiczne 
szacują częstość występowania alergii pokarmowej na 
ok. 4% w całej populacji, niezależnie od wieku badanych. 
Wcześniejsze dane wskazują na występowanie objawów 
alergii pokarmowej wielokrotnie częściej u dzieci – 6-8% 
niż u dorosłych – 1-2%, co często pozostaje w pewnej 
sprzeczności z obserwacjami klinicznymi. 

Nadwrażliwość na pokarmy stanowi ważny problem 
zdrowia publicznego – patologia ta może stanowić zagro-
żenie życia. Dolegliwości związane z nadwrażliwością po-
karmową w znacznym stopniu obniżają jakość życia cho-
rego i jego funkcjonowanie na płaszczyźnie społecznej.

Celem pracy była ocena częstości występowania ob-
jawów nadwrażliwości pokarmowej w trzech różnych 
ośrodkach (duże miasto wojewódzkie, mniejsze miasto, 
wieś) oraz analiza obrazu klinicznego i najczęstszych czyn-
ników sprawczych nadwrażliwości pokarmowej. 

MATERIAŁ I METODY

Do udziału w badaniu zaproszono 6000 osób w wieku 
18-75 lat (średnio 41,5), w tym 2000 mieszkańców Katowic 
(całkowita liczba mieszkańców 309 621), 2000 mieszkań-
ców miasta Ruda Śląska (całkowita liczba mieszkańców 
153 000) oraz 2000 mieszkańców wsi Paniówki (całkowita 
liczba mieszkańców 2 297). Dane adresowe chorych uzy-
skano drogą losowania w Wydziale Ruchu Ludności Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach. Do każdej osoby wysłano 
list z informacją dotyczącą celu badania i sposobu jego 
przeprowadzenia oraz ankietę zawierająca pytania zgrupo-
wane w podrozdziałach: dane personalne obejmujące wiek 
badanego, wykształcenie, informacje dotyczące chorób 
współistniejących i przebytych, stosowanych leków, cho-
rób alergicznych w rodzinie, szczegółową charakterystykę 
dolegliwości związanych ze spożywaniem określonych po-
karmów oraz część dotyczącą nawyków żywieniowych. An-
kieta została w całości opracowana przez autorów pracy. 

ANALIZA STATYSTYCZNA 

Wyniki podano jako średnią arytmetyczną ± odchylenie 
standardowe oraz jako wartości bezwzględne i odsetko-
we. Częstość występowania poszczególnych zmiennych 
porównano za pomocą testu chi-kwadrat. Za poziom 
istotności statystycznej przyjęto wartość p<0,05.

WYNIKI

Spośród 6000 wysłanych listów otrzymano 875 przesy-
łek zwrotnych, z czego 79 adresatów nie odpowiedziało 
na ankiety (zmiana adresu, zgon, wyjazd za granicę) 
– współczynnik odpowiedzi wyniósł 13,2%. Wszystkie od-
powiedzi zawarte w otrzymanych 796 kwestionariuszach 
poddano analizie statystycznej. 
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Wiek i rozkład płci w grupach osób odpowiadających 
na ankiety w różnych ośrodkach nie różnił się statystycz-
nie. Odsetek osób, które odpowiedziały na ankietę, był 
statystycznie znamiennie niższy (p=0,04) w Katowicach 
niż w Rudzie Śląskiej i Paniówkach, pomiędzy którymi nie 
wykazano znamienności statystycznej w częstości udziela-
nia odpowiedzi na ankiety (ryc. 1). Częstość zgłaszanych 
przez chorych objawów niepożądanych pozostających 
w związku przyczynowo-skutkowym ze spożywaniem 
określonych pokarmów nie różniła się w poszczególnych 
badanych ośrodkach (ryc. 2). 

Ryc 1. Spektrum objawów klinicznych reakcji nadwrażliwości pokarmowej 
podane w odsetkach

Objawy sugerujące nadwrażliwość pokarmową podzie-
lono na następujące grupy: udokumentowana reakcja 
anafilaktyczna, zespół alergii jamy ustnej, dolegliwości 
ze strony przewodu pokarmowego (biegunka, wymioty, 
kurczowe bóle brzucha), pokrzywka uogólniona, nasilenie 
zmian skórnych w przebiegu zespołu atopowego zapa-
lenia skóry, objawy nieżytu nosa pojawiające się do 30 
minut od spożycia określonego pokarmu, NNSP – objawy 
niecharakterystyczne, głównie subiektywne (zawroty gło-
wy, wzrost ciśnienia tętniczego, świąd skóry bez ewident-
nych zmian skórnych). Na rycinie 1 przedstawiono rodzaj 
i częstość zgłaszanych dolegliwości. Częstość występowa-
nia wyszczególnionych grup objawów była podobna we 
wszystkich trzech ośrodkach z wyjątkiem dolegliwości ze 

Ryc 2. Współistnienie schorzeń z kręgu atopii (AZS, całoroczny sezonowy 
nieżyt nosa, sezonowy alergiczny nieżyt nosa, astma oskrzelowa), współ-
istnienie innych schorzeń, konieczność systematycznego stosowania leków, 
współistnienie nadwrażliwości na leki (NLPZ, antybiotyki, inne) wyrażone 
w odsetkach w grupach badanych w trzech ośrodkach
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strony przewodu pokarmowego, które występowały zna-
miennie częściej w miastach niż we wsi Paniówki. 

W badanych grupach pochodzących z trzech ośrodków 
porównano także częstość występowania chorób ato-
powych, innych chorób, konieczności stosowania leków 
oraz zgłaszanych przez chorych reakcji nadwrażliwości na 
leki. Dane przedstawiono na rycinie 2. Choroby atopowe 
zgłaszane były znamiennie rzadziej przez badanych miesz-
kających w Paniówkach niż w Rudzie Śląskiej (p=0,009). 
Również częstość zgłaszania tych chorób była mniejsza 
w Paniówkach niż w Katowicach, przy granicznej zna-
mienności statystycznej (p=0,065). Częstość występo-
wania innych chorób i stosowania innych leków była 
nieznamiennie statystycznie większa w Rudzie Śląskiej niż 
w Katowicach (odpowiednio p=0,058 i 0,0578) i znamien-
nie statystycznie większa w Rudzie Śląskiej niż w Paniów-
kach (odpowiednio p=0,043 i 0,019). Reakcje polekowe 
zgłaszane były znamiennie najczęściej w Rudzie Śląskiej 
(vs. Katowice: p=0,0419, vs. Paniówki: p=0,001). Cho-
rzy, u których na podstawie kwestionariusza stwierdzono 
nadwrażliwość pokarmową, znamiennie częściej zgłaszali 
również występowanie chorób z kręgu atopii i nadwrażli-
wości na leki (ryc. 3) niezależnie od miejsca mieszkania. 
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Zgodnie z informacjami zawartymi w ankietach za wy-
stąpienie objawów nadwrażliwości najczęściej odpowie-
dzialne były: truskawki (5,02%), mleko (3,28%), orzechy 
(3,21%), alkohol (2,47%), wieprzowina (2,4%), żywność 
konserwowa (2,37%), jaja kurze (2,15%), owoce cytruso-
we (2,14%), jabłka (2,11%), napoje sztucznie barwione 
(2,10%), mak (1,56%), ryby (1%), seler (0,87%), kiwi 
(0,4%), winogrona (0,28%), brokuły (0,14%) .

Większość chorych, którzy doświadczyli reakcji nad-
wrażliwości pokarmowej (n=162; 82,65%, odpowiednio 
– w Katowicach: n=56; 82,35%, w Rudzie Śląskiej: n=77; 
88,51%, w Paniówkach: n=29; 70,73%), nie poszukiwała 
dotychczas pomocy lekarskiej, w konsekwencji – ci chorzy 
nie byli poddani żadnej procedurze diagnostycznej zmie-
rzającej do wyjaśnienia przyczyny dolegliwości. W niewiel-
kiej liczbie przypadków zalecenia dietetyczne formułował 
lekarz rodzinny (n=14; 7,14%), alergolog (n=9; 4,60%), 
gastroenterolog (n=4; 2,04%), internista (n=1; 0,51%) 
lub były one kontynuacją zaleceń pediatry ustalonych 

w wieku dziecięcym (n=1; 0,51%). Znaczna część ankieto-
wanych stosowała reżim dietetyczny oparty na własnych 
obserwacjach (n=58; 29,59%).

DYSKUSJA

Niewielka liczba badań dotyczących epidemiologii reak-
cji nadwrażliwości na pokarmy wynika w znacznej mierze 
z braku jednoznacznej definicji i kryteriów diagnostycz-
nych reakcji nadwrażliwości pokarmowej. Lukę tę praw-
dopodobnie wypełni ogłoszenie wyników europejskiego 
badania wieloośrodkowego EuroPrevall dotyczącego 
alergii pokarmowej [1,2]. Prezentowana praca stanowi 
próbę oceny zjawiska na terenie Górnego Śląska, w dużej 
aglomeracji, stanowiącej zlepek różnych kultur i tradycji 
żywieniowych (migracje ludności), środowisk miejskich, 
wiejskich i typowo robotniczych osiedli. 

Częstość występowania objawów nadwrażliwości 
pokarmowej na Górnym Śląsku została oszacowana na 
podstawie naszych analiz na 24,62%, co mieści się w prze-
dziale wartości cytowanych w piśmiennictwie [3,4,5,6]. 
Podobną częstość występowania objawów nadwrażli-
wości pokarmowej w populacji łódzkiej zaobserwowano 
w badaniu ankietowym obejmującym 1530 osób [7]. 

Stosunkowo niski wskaźnik odpowiedzi na ankiety (Re-
sponse Rate=13,2%) może wynikać z faktu, że osoby nie ob-
serwujące u siebie objawów nietolerancji pokarmowej uznały 
odpowiedź na szczegółową ankietę za zbyt czasochłonną. 

Najczęściej obserwowanymi objawami nadwrażliwości 
pokarmowej były pokrzywka uogólniona oraz różnorod-
ne objawy ze strony przewodu pokarmowego. Uważa się, 
że najczęstszą przyczyną ostrej pokrzywki, obok leków, 
są pokarmy [8]. Kryterium istotności klinicznej stanowi 
powtarzalność objawów po powtórnych ekspozycjach 
oraz występowanie objawów do 4 godzin od spożycia 
określonego pokarmu [9]. Wyodrębniono grupę osób, 
u których ekspozycja na określone alergeny pokarmowe po-
wodowała nasilenie wcześniej istniejących zmian skórnych 
zdiagnozowanych w przeszłości jako atopowe zapalenie skóry. 
Alergeny pokarmowe i/lub dodatki spożywcze nie są przyczyną 
atopowego zapalenia skóry u osób dorosłych, ale mogą je na-
silać [10,11]. Potwierdziły to badane przez nas osoby. 

Objawy ze strony przewodu pokarmowego znacznie 
częściej opisywane są w przypadku alergii pokarmowej 
u dzieci [12,13], ale w badanej przez nas grupie osób do-
rosłych odsetek ten jest również wysoki (4-14%). Uwagę 
zwraca większa częstość objawów ze strony przewodu po-
karmowego u mieszkańców miast. Wydaje się, że szybsze 
tempo życia i zwiększone obciążenie przewlekłym stresem 
w związku z zamieszkiwaniem w miastach może tłuma-
czyć zaobserwowaną różnicę.

Duża częstość (3,80-5,94%) reakcji anafilaktycznych 
wskazuje na konieczność prowadzenia dogłębnej dia-
gnostyki prowadzącej do sformułowania odpowiednich 
zaleceń dietetycznych i zabezpieczenia lekami na wypadek 
powtórnej reakcji. We wszystkich odnotowanych przy-
padkach udało się ustalić czynnik przyczynowy (główne 
przyczyny: spożycie sezamu, selera, krewetek, orzechów, 
kiwi, brokułów, maku).

Ryc 3. Współistnienie chorób atopowych i nadwrażliwości na leki (Nadwr 
na leki) wśród osób z nadwrażliwością pokarmową (z obj. NP.) i bez obja-
wów nadwrażliwości pokarmowej (bez obj. NP.)
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Współistnienie innych chorób i konieczność stoso-
wania leków była porównywalna w grupach osób zgła-
szających objawy nadwrażliwości pokarmowej i u osób 
tych objawów niewykazujących. Częstość atopii była 
wyraźnie większa u chorych z reakcjami nadwrażliwości 
w wywiadzie (33,67% vs. 6,44%). Podobne obserwacje 
opublikowali Kanny i wsp. oraz Schafer i wsp. [5,6], którzy 
udowodnili, że u osób cierpiących na alergię pokarmową 
częściej współistnieją objawy chorób alergicznych, takich 
jak: astma, AZS, alergiczny nieżyt nosa oraz pokrzywka. 
Występowanie objawów nadwrażliwości na leki także 
istotnie różniło się w porównywanych grupach (osoby 
z nadwrażliwością pokarmową vs. osoby tolerujące 
wszystkie pokarmy – 26,02% vs. 5,9%).

Badani najczęściej wskazywali truskawki jako czynnik 
sprawczy swoich dolegliwości, co – zważywszy na stosun-
kowo wysokie spożycie i właściwości histaminoliberatoro-
we tych owoców – nie powinno dziwić. Uzyskane wyniki 
są zbieżne z uzyskanymi w badaniu populacji łódzkiej, 
w których zaskakująca jest z kolei stosunkowo duża czę-
stość zgłaszanych objawów nadwrażliwości na mleko. 
Głównymi objawami zgłaszanymi przez badanych były 
dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.

Dane z piśmiennictwa [14,15] wskazują, że rozpo-
wszechnienie nadwrażliwości na mięso ryb jest uzależnione 
od regionu geograficznego i wynosi od 4,6% w Hiszpanii 
do 19,1% w Australii. Obserwowane rozbieżności spowo-
dowane są najpewniej różnicą w częstości spożywania ryb. 
W badanej przez nas populacji spożycie ryb było bardzo 
niskie (większość badanych deklarowała spożywanie ryb 

raz w tygodniu lub nawet raz w ciągu miesiąca). Może to 
tłumaczyć niską częstość objawów (0,85-1,09%). W ba-
danej grupie nie zaobserwowano ani jednego przypadku 
anafilaksji wywołanej spożyciem mięsa ryb.

Znaczna część osób, u których wystapiły reakcje nad-
wrażliwości pokarmowej (ponad 80%), nie konsultowała 
swoich dolegliwości z żadnym lekarzem, podejmując 
samodzielne leczenie (leki bez recepty) i odpowiednio 
modyfikowała dietę, opierając się na własnych obserwa-
cjach. Szczegółowa analiza poszczególnych przypadków 
nadwrażliwości pokarmowej stanowi istotny element 
warunkujący zabezpieczenie chorego przed wystąpieniem 
reakcji zagrażającej życiu w sytuacji przypadkowej eks-
pozycji. Jednakże badania populacyjne, określające skalę 
problemu w określonej społeczności, mogą dostarczyć nie 
tylko danych epidemiologicznych, ale też zwrócić uwagę 
producentów żywności i dietetyków na zagadnienie, które 
potencjalnie może dotyczyć każdego konsumenta, zwłasz-
cza w sytuacji narastającej migracji ludności i globalizacji 
życia, również w aspekcie żywieniowym.

Nasze badania potwierdzają, że odpowiednie sformu-
łowanie pytań ankiety pozwala ze znacznym prawdo-
podobieństwem wyodrębnić grupę chorych, u których 
należy poszerzyć diagnostykę w kierunku potwierdzenia 
lub wykluczenia nadwrażliwości na pokarmy. Najczęściej 
zgłaszanymi przez chorych objawami nadwrażliwości po-
karmowej są objawy ze strony przewodu pokarmowego 
oraz ostra pokrzywka. Choroby atopowe i nadwrażliwość 
na leki współistnieją z nadwrażliwością pokarmową 
i mogą stanowić czynnik ryzyka jej rozwoju. 
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