
188 189Alergia Astma Immunologia 2013, 18 (3): 188-193

Zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy wywołane 
przez białka pokarmowe (żółtko jaja kurzego) 

u 7-miesięcznego niemowlęcia – opis przypadku
Food protein(hen egg yolk)-induced enterocolitis 

in a 7-month boy – A case report
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Streszczenie

Zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy wywołane przez białka pokarmowe 
jest IgE-niezależną postacią nadwrażliwości na pokarm, występującą 
u najmłodszych niemowląt którą charakteryzują gwałtownie przebiega-
jące wymioty, biegunka, patologiczna senność i odwodnienie. Objawy 
występują około 2 godziny po spożyciu szkodliwego pokarmu. Eliminacja 
czynnika sprawczego z diety powoduje ustąpienie objawów, natomiast 
ponowne włączenie szkodliwego białka nawrót dolegliwości. Zapalenie 
jelita cienkiego i okrężnicy wywołane przez białka pokarmowe jest roz-
poznaniem stawianym przede wszystkim na podstawie objawów klinicz-
nych i powinno być brane pod uwagę u niemowląt prezentujących nasi-
lone objawy żołądkowo-jelitowe. Wywiad dotyczący alimentacji dziecka, 
ze szczególnym uwzględnieniem nowego pokarmu wprowadzonego 
do diety przed upływem kilku godzin od wystąpienia reakcji, może być 
pomocny dla szybszego ustalenia prawidłowego rozpoznania. W pracy 
przedstawiono przypadek 7-miesięcznego niemowlęcia z zapaleniem 
jelita cienkiego i okrężnicy po spożyciu żółtka jaj kurzego.

Słowa kluczowe: zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy wywołane przez 
białka pokarmowe, żółtko jaja

Summary

Food protein-induced enterocolitis syndrome (FPIES) is a non-IgE-media-
ted food hypersensitivity reaction characterized by severe vomiting, diarr-
hoea, lethargy and dehydration approximately 2 hours after introduction 
of the causal protein. Symptoms typically resolve after the causal protein 
is removed from the diet and recur with a characteristic symptom pattern 
on re-exposure. FPIES diagnosis is mostly based on clinical symptoms and 
should be considered in infants presenting with severe gastrointestinal 
complaints. A dietary history indicating that a new food has been in-
troduced in the last few hours may facilitate earlier identification of the 
syndrome. In this study we report a case of FPIES hyperreactivity to yolk 
in a 7-month boy.
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WSTĘP
Nadwrażliwość na pokarmy jest ważnym problemem 

w praktyce pediatrycznej, dotyczącym najczęściej dzieci 
najmłodszych. Okres niemowlęcy i wczesnego dzieciństwa 
charakteryzuje niedojrzałość anatomiczna i czynnościowa 
barier ochronnych organizmu, w tym przewodu pokar-
mowego oraz wielu mechanizmów immunologicznych, 
które sprzyjają rozwojowi nadwrażliwości. Chociaż dane 
dotyczące częstości występowania nadwrażliwości i alergii 
pokarmowej są niejednorodne, średnio w Europie ten pro-
blem zdrowotny dotyczy 4,7% populacji dzieci i młodzieży 
i jest najczęstszy w grupie dzieci 2-3 letnich [1].

W Polsce w ramach europejskiego projektu EuroPreval 
badania epidemiologiczno-kliniczne przeprowadzono 
w ośrodku łódzkim. Wykazano, że częstość alergii IgE-zależ-
nej na pokarmy u dzieci w wieku 1-3 lat wynosiła 2,8%. Naj-
częstszymi alergenami pokarmowymi odpowiedzialnymi za 
występowanie objawów były: białka jaja kurzego – 1,7%, 
białka mleka krowiego – 0,9% (niski odsetek wynikał praw-
dopodobnie z faktu, że oceniano dzieci powyżej 1. roku 
życia), orzechy ziemne i owoce [2].

Zgodnie z obowiązującym nazewnictwem europejskim 
mianem alergii pokarmowej należy określać taką niepra-
widłową reakcję po spożyciu pokarmu, w której udo-
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wodniono immunologiczny mechanizm patogenetyczny 
zależny lub niezależny od IgE [3]. Obraz kliniczny alergii 
i nadwrażliwości pokarmowej jest zróżnicowany, a objawy 
mogą dotyczyć jednego lub wielu narządów. Stanowisko 
polskich ekspertów w sprawie alergii pokarmowej u dzieci 
i młodzieży opublikowane w 2011 roku promuje zróżni-
cowanie postaci klinicznych  nadwrażliwości pokarmowej 
w zależności od mechanizmu patogenetycznego.

W mechanizmie niezależnym od IgE wyróżnia się: za-
palenie jelita cienkiego i okrężnicy indukowane białkiem 
pokarmowym (ang. food-protein induced entrocolitis, 
FPIES), zapalenie prostnicy i odbytnicy wywołane przez po-
karm (ang. food protein induced proctocolitis, FPIP), przy 
czym powyższe dwie postaci nie rozpoznane i nie leczone 
w konsekwencji prowadzą do rozwoju enteropatii wywoła-
nej przez pokarm(ang. food protein induced enteropathy, 
FPIE), opryszczkowate zapalenie skóry, kontaktowe aler-
giczne zapalenie skóry i zespół Heinera [4].

Zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy indukowane biał-
kiem pokarmowym – FPIES jest IgE-niezależną postacią 
nadwrażliwości na pokarm występującą u najmłodszych 
niemowląt. W przebiegu tego zespołu obserwuje się 
gwałtownie przebiegające objawy żołądkowo-jelitowe 
oraz ogólnoustrojową reakcję zapalną. Objawy występują 
zwykle u dzieci poniżej 9. miesiąca życia, około 1-3 godzin 
po spożyciu szkodliwego pokarmu [5]. Pokarmy, które naj-
częściej wywołują objawy zespołu to: mleko krowie, soja 
i ryż, ale opisywano także przypadki związane ze spożyciem 
białka jaja kurzego, ryb, słodkich ziemniaków (batatów), 
jagnięciny czy drobiu [6]. Nie znaleziono w piśmiennictwie 
opisu zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy po spożyciu 
żółtka jaja kurzego – taki przypadek przedstawiono w ni-
niejszym doniesieniu.

OPIS PRZYPADKU
Chłopiec 9-miesięczny, u którego dwukrotnie wystąpiły 

epizody gwałtownych wymiotów ze zwiotczeniem zwią-
zane czasowo ze spożyciem żółtka jaja kurzego został 
przyjęty do Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej 
i Immunologii Klinicznej UM w Poznaniu w celu diagnostyki. 
Dziecko z ciąży II, podtrzymywanej, porodu II o czasie drogą 
cięcia cesarskiego (stan po cięciu, duży płód), urodzeniowa 
masa ciała 4170g, Apgar 10. Okres okołoporodowy niepo-
wikłany. Od 2. miesiąca życia obserwowano zmiany skórne 
o charakterze rumieniowo-grudkowym, głównie na tu-
łowiu oraz w okolicy nadgarstków i zgięć łokciowych. 
Z tego powodu wysunięto podejrzenie alergii pokarmowej 
i włączono dietę eliminacyjną – bezmleczną u matki karmią-
cej od 2. do 7. m.ż., następnie hydrolizat kazeiny – Nutra-
migen, prowadzono także pielęgnację skóry emolientami. 
Z uwagi na wzmożone napięcie mięśniowe do 4. m.ż. chło-
piec pozostawał pod opieką neurologa i prowadzono reha-
bilitację ogólną – obecnie nie wymaga. Poza tym dziecko 
trzykrotnie przebyło infekcje układu oddechowego, jeden 
raz z towarzyszącą obturacją oskrzeli, w trakcie których sto-
sowano wziewne leki przeciwzapalne i bronchodilatacyjne, 
jednorazowo steroidy systemowe. Szczepione zgodnie 
z kalendarzem szczepień, nie obserwowano niepożądanych 

odczynów poszczepiennych. Wywiad rodzinny – obciążony 
w kierunku chorób alergicznych: u ojca rozpoznano prze-
wlekły alergiczny nieżyt nosa i spojówek, potwierdzono 
nadwrażliwość IgE-zależną na alergeny roztoczy kurzu 
domowego, dziadkowie ze strony matki chorują na astmę. 
Omawiane incydenty gwałtownych wymiotów przebiegają-
cych z odwodnieniem i zwiotczeniem związane czasowo ze 
spożyciem żółtka jaja kurzego miały miejsce w 7. miesiącu 
życia.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce po zakończeniu infek-
cji układu oddechowego, która była leczona preparatem 
klarytromycyny. Wówczas także dziecko po raz pierwszy 
otrzymało 1⁄2 gotowanego żółtka jaja kurzego. Po zakończe-
niu antybiotykoterapii przez około 3 tygodnie utrzymywała 
się biegunka o zmiennym nasileniu, a żółtko jaja wycofano 
z diety. Z uwagi na ponowne objawy infekcji ze strony 
górnych dróg oddechowych włączono cefuroxim (Zinacef) 
domięśniowo. Około 15 min. od podania 4. dawki Zinace-
fu, ale jednocześnie 2 godziny po wcześniejszym spożyciu 
1⁄2 żółtka jaja kurzego wystąpiły gwałtowne, wielokrotne 
wymioty, dziecko było blade, wiotkie, apatyczne ale z za-
chowanym kontaktem. W trybie pilnym przyjęte do szpitala 
rejonowego, gdzie badaniem przedmiotowym stwierdzo-
no: stan ogólny średni, skórę chłodną, bladą, zaznaczone 
cechy odwodnienia, osłuchowo nad płucami pojedyncze 
rzężenia grubobańkowe, czynność serca miarową 140/min, 
RR 80/50mmHg, wysycenie hemoglobiny tlenem 100%. 
W wykonanych podstawowych badaniach laboratoryjnych 
zwracała uwagę leukocytoza 26,6 G/l i trombocytoza 492 
G/l w morfologii krwi obwodowej. Poza tym wykładniki sta-
nu zapalnego: CRP <0,5mg% - ujemne, OB. 10mm/h, glike-
mia, stężenia elektrolitów w surowicy (Na, K) oraz badanie 
ogólne moczu były prawidłowe. W leczeniu zastosowano 
płyny infuzyjne – 5% glukozę i 0,9% NaCl uzyskując szybką 
poprawę kliniczną, kontrolna morfologia krwi obwodowej 
była prawidłowa. W 3. dobie dziecko wypisano do domu 
z rozpoznaniem uogólnionej reakcji alergicznej polekowej 
(po podaniu Zinacefu) i infekcji układu oddechowego.

Drugi epizod wystąpił po 5 dniach od poprzedniego. 
Około 2 godz. po spożyciu 1⁄2 żółtka jaja kurzego dziecko 
obudziło się z krzykiem, kilkakrotnie wymiotowało, było 
blade, wiotkie z utrudnionym kontaktem. Przy przyjęciu do 
szpitala stan dziecka oceniono jako ciężki, zwracały uwagę 
kliniczne cechy odwodnienia, blado-woskowe zabarwienie 
powłok, hipotermia 35,4°C i desaturacja 91%. W wykona-
nych badaniach laboratoryjnych stwierdzono z odchyleń 
leukocytozę 33,5 G/l i trombocytozę 536 G/l w morfologii 
krwi obwodowej, neutrofilię 64%, w rozmazie krwi oraz 
leukocyturię w badaniu ogólnym moczu. Pozostałe wyniki 
badań laboratoryjnych: glikemia, stężenie Na, K, kreatyniny, 
mocznika, Alat, Aspat, CRP oraz posiew krwi i wynik bada-
nia ultrasonograficznego jamy brzusznej były prawidłowe. 
W leczeniu ponownie zastosowano płyny infuzyjne: 5% glu-
kozę, 0,9% NaCl, a w pierwszych godzinach hospitalizacji 
krótkotrwałą tlenoterapię bierną uzyskując szybką poprawę 
kliniczną oraz normalizację morfologii krwi obwodowej. 
Z uwagi na niejasny obraz kliniczny w 2. dobie hospitalizacji 
przekazano dziecko do szpitala klinicznego z rozpoznaniem 
reakcji wstrząsowej.
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Przeprowadzono szeroką diagnostykę różnicową. Bada-
nia biochemiczne Na, K, Cl, ALAT, ASPAT, GGTP, bilirubina, 
amoniak, kreatynina, mocznik, fosforany, kwas pirogrono-
wy, kwas moczowy, mleczany, glukoza – prawidłowe, wy-
kluczono przyczyny toksykologiczne, zakażenie bakteryjne 
(posiew moczu – jałowy, wymaz z nosa i rectum – patoge-
nów alarmowych i grzybów nie wyhodowano), zaburzenia 
neurologiczne (w badaniu neurologicznym bez odchyleń, 
EEG w normie), zaburzenia kardiologiczne (ekg, echokar-
diografia-prawidłowe). Na podstawie usg jamy brzusznej 
i badania kontrastowego górnego odcinka przewodu po-
karmowego wykluczono zaburzenia w pasażu przewodu 
pokarmowego mogące być przyczyną nawracających wy-
miotów, a wynik 24-godzinnej pH-metrii przełyku pozwolił 
na  wykluczenie współistnienia refluksu żołądkowo-prze-
łykowego. Po przeprowadzeniu diagnostyki metabolicznej 
- tandemowa spektrometria mas, w której wykryto kilka 
podwyższonych acylokarnityn w niespójnym ze sobą ukła-
dzie i profil kwasów organicznych w moczu metodą GCMS, 
w którym wykryto nieco podwyższony kwas metylomalo-
nowy pacjent był konsultowany przez specjalistę chorób 
metabolicznych. Niewielkie zaburzenia w wykonanych ba-
daniach nie wskazywały na wrodzony defekt metabolizmu, 
zalecono kontrolę w Poradni Chorób Metabolicznych IP CZD 
w Warszawie w 2. roku życia. W toku diagnostyki oznaczo-
no także całkowite stężenie IgE w surowicy (< 2,0 kU/l), 
alergenowo-specyficzne IgE przeciwko żółtku jaja - klasa 0 
(<0,35kU/l). Po konsultacji alergologicznej zalecono: kon-
tynuację diety bezmlecznej oraz eliminację z diety cielęciny, 
wołowiny, kurczaka, jaj, selera, ostrożne wprowadzanie 
nowych pokarmów – zasady omówiono z matką, zakaz 
stosowania cefalosporyn, pielęgnację skóry emolientami, 
włączono lek przeciwhistaminowy (Clemastin), a w przy-
padku podejrzenia rozpoczynającej się uogólnionej reakcji 
uczuleniowej podanie 50mg Hydrokortyzonu w czopku 
i natychmiastowy kontakt z lekarzem. Ustalono także ter-
min badań kontrolnych w naszej Klinice – ośrodku klinicz-
nym najbliższym miejsca zamieszkania dziecka. Chłopca 
wypisano z rozpoznaniami: podejrzenie reakcji anafilak-
tycznej, atopowe zapalenie skóry.

Około 3 tygodnie przed przyjęciem do szpitala dziecko 
było konsultowane przez alergologa z uwagi na nasilenie 
zmian skórnych – zmieniono wówczas mleko na mieszankę 
elementarną (Nutramigen AA) z bardzo dobrym efektem, 
zintensyfikowano pielęgnację skóry, dołączono Fenistil. Wg 
relacji matki okresowo obserwowano świszczący oddech 
po wysiłku. Przy przyjęciu niemowlę w stanie dobrym, eu-
troficzne – masa ciała 10,8 kg (75 centyl), wzrost 80cm (97 
centyl), z odchyleń w badaniu przedmiotowym stwierdzo-
no zmiany skórne z rumieniem i ogniskami lichenifikacji na 
nadgarstkach i pojedyncze grudkowe na twarzy, osłucho-
wo nad polami płucnymi pojedyncze furczenia.

W ramach diagnostyki alergologicznej powtórnie ozna-
czono całkowite stężenie IgE w surowicy – <2 kU/l. Biorąc 
pod uwagę wiek dziecka i obecność zmian skórnych głównie 
w okolicy nadgarstków, które ograniczały znacząco możli-
wość wykonania punktowych testów skórnych oznaczono 
alergenowo-specyficzne IgE (tzw. panel). Uzyskano wyniki 
w klasie 0 (<0,35kU/l) dla wszystkich alergenów wziew-

nych: trawy, brzoza , bylica, Dermatophagoides pteronys-
sinus, Dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, Cladospo-
rium herbarium, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata 
oraz pokarmowych: białko jaja, owomukoid, żółtko jaja, 
mleko krowie, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, ka-
zeina, serum albuminy wołowej, dorsz, mąka pszenna, ryż, 
soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniak, 
jabłko również uzyskując wyniki w klasie 0 (<0,35kU/l). 
Dodatkowo uwzględniając sugerowany związek czasowy 
wystąpienia pierwszego epizodu ze stosowanym prepara-
tem cefuroksymu oznaczono swoiste IgE dla cefalosporyn 
(EAST firmy R-Biopharm) uzyskując wynik w klasie 0 (0,1 
RIU/ml). Chociaż w porównaniu do testów skórnych swo-
istość tej metody in vitro w diagnostyce nadwrażliwości na 
antybiotyki jest wysoka, a czułość niestety niska, to jednak 
pomiar swoistych IgE uznaje się za istotny w przypadku 
chorych, którzy przebyli ciężką reakcję polekową lub kiedy 
wykonanie testów jest utrudnione – jak u naszego pacjenta 
zważywszy na jego wiek [7]. Po wnikliwym przeanalizowa-
niu danych z wywiadu i dostępnej dokumentacji medycz-
nej, obrazu klinicznego i wyraźnego związku czasowego 
ze spożytym pokarmem – każdorazowo ok. 2 godziny po 
podaniu żółtka jaja, uwzględniając wyniki badań labo-
ratoryjnych i szybką poprawę kliniczną po zastosowaniu 
płynów infuzyjnych w czasie obu incydentów postawiono 
rozpoznanie zapalenia jelita cienkiego i okrężnicy spowo-
dowanego nadwrażliwością na białka pokarmowe (żółtko 
jaja) – FPIES. Biorąc pod uwagę ciężki, potencjalnie zagra-
żający życiu przebieg drugiego incydentu oraz niechętne 
stanowisko rodziców odstąpiono od wykonania próby 
prowokacyjnej, która nie jest warunkiem niezbędnym dla 
postawienia rozpoznania. Ustalono konieczność dalszego, 
ścisłego przestrzegania diety eliminacyjnej z wyłączeniem 
jaj, drobiu, wołowiny, cielęciny, soi, podtrzymano dietę 
bezmleczną i zalecenia dotyczące pielęgnacji skóry, utrzy-
mano lek przeciwhistaminowy. Zaplanowano próbę pro-
wokacyjną za około 12 miesięcy. Dodatkowo ze względu 
na wywiad osobniczy i rodzinny uzupełniono diagnostykę 
w kierunku nawracających epizodów świszczącego odde-
chu o badanie wirusologiczne w kierunku zakażenia wiru-
sami pneumotropowymi (RSV i Adenowirusy) – ujemne, 
pierwotnego niedoboru odporności – stężenia głównych 
izotypów immunoglobulin, składowych C3 i C4 dopełnia-
cza, przeciwciał poszczepiennych anty-HBs – prawidłowe. 
Konieczna wydaje się dalsza obserwacja dziecka w kierunku 
rozwoju astmy i nadwrażliwości IgE-zależnej.

OMÓWIENIE
Zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy wywołane przez 

białka pokarmowe zostało opisane jako zespół objawów 
klinicznych u niemowląt przez Powella [8] na podstawie 
analizy obrazu klinicznego 16. dzieci z nadwrażliwością na 
białko mleka krowiego i/lub soi. Dane epidemiologiczne na 
temat częstości występowania tego zespołu są skąpe. Pró-
bę oceny częstości występowania FPIES podjęli Katz i wsp., 
którzy w kierunku tego zespołu wywołanego białkami mle-
ka krowiego oceniali kohortę 13019 niemowląt z Izraela. 
W 1. roku życia FPIES występował łącznie u 0,34% dzieci, 
u wszystkich objawy wystąpiły w pierwszych 6.miesiącach 
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życia, natomiast IgE-zależna alergia na białka mleka kro-
wiego dotyczyła 0,5% dzieci z tej samej populacji [9]. Na 
typowy obraz kliniczny zapalenia jelita cienkiego i okrężnicy 
wywołanego przez białka pokarmowe składają się: nawra-
cające wymioty występujące po 1-3 godz. po spożyciu szko-
dliwego pokarmu, patologiczna senność, bladość, biegunka 
występująca nieco później po ok. 5-8 godz., w części przy-
padków jest to biegunka krwista, odwodnienie i obniżenie 
ciśnienia tętniczego, hipotermia <36°C oraz towarzyszące 
odchylenia w badaniach laboratoryjnych jak leukocytoza 
i trombocytoza w morfologii, neutrofilia w rozmazie krwi 
obwodowej, u części chorych kwasica metaboliczna i met-
hemoglobinemia. W przypadku naszego pacjenta obraz 
kliniczny wydaje się układać w sekwencję najczęściej ob-
serwowanych objawów. Analiza obrazu klinicznego FPIES 
u dzieci z trzech różnych populacji (Australia, Izrael, Wło-
chy) zebrane w tabeli I wskazują, że najczęstszą symptoma-
tologię stanowią wymioty, patologiczna senność i bladość, 
które dominowały w opisanym przypadku [6,9,10].

Patofizjologia FPIES jest niejasna. Prawdopodobnie 
główną rolę odgrywają swoiste antygenowo limfocyty T. 
Sugeruje się udział cytokin prozapalnych modyfikujących 
przepuszczalność bariery jelitowej – głównie wzrost ekspre-
sji czynnika martwicy guza TNFα z jednej strony i jednocze-
śnie zmniejszenie liczby receptorów dla transformującego 
czynnika wzrostu TGFβ1 w błonie śluzowej jelita, działające-
go protekcyjnie na barierę nabłonka, których liczba wzrasta 
z wiekiem. Powyższe zjawiska powodują rozwijające się po 
spożyciu antygenu zapalenie miejscowe, wzrost przepusz-
czalności bariery jelitowej, co wywołuje wymioty, biegunkę, 
odwodnienie i patologiczną senność. Obniżona ekspresja 
TGFβ1 tłumaczy częściowo, dlaczego FPIES występuje 
głównie u dzieci najmłodszych [11]. Z kolei w bioptatach 
z jelita cienkiego stwierdzono zwiększoną liczbę limfocytów, 
eozynofilów, komórek tucznych i komórek plazmatycznych 
zawierających immunoglobuliny klasy IgM i IgA. Mimo, 
że w typowych przypadkach FPIES wyniki punktowych 
testów skórnych są ujemne, a w surowicy IgE swoiste dla 
danego pokarmu nie są wykrywane, nie można na tej pod-
stawie wykluczyć miejscowej obecności swoistych IgE [12]. 
W patofizjologii FPIES może także odgrywać rolę aktywacja 
limfocytów Th2, którą sugerują Mori i wsp. na podstawie 

analizy ekspresji cytokin w komórkach jednojądrzastych wy-
izolowanych z krwi niemowlęcia chorego na FPIES wywoła-
nego ryżem po dodatniej próbie prowokacji oraz po okresie 
6. miesięcy, kiedy dziecko rozwinęło tolerancję na ryż. Po 
dodatniej próbie prowokacji obserwowano zwiększone stę-
żenie IL-4 i zmniejszenie stężenia interferonu γ, a po uzyska-
niu tolerancji zwiększone stężenie IL-10 [13]. Trombocytoza, 
która jest obserwowana u dzieci z FPIES jest prawdopodobnie 
wynikiem odpowiedzi organizmu na stres i wzrost stężenia 
adrenaliny, powodujący uwolnienie trombocytów ze śle-
dziony do krążenia. Natomiast neutrofilia prawdopodobnie 
związana jest ze wzrostem stężenia cytokin, głównie TNFα 
i chemokin w czasie reakcji zapalnej [12].

Gwałtowny początek objawów, wykładniki laboratoryj-
ne ostrej reakcji zapalnej mogą sugerować sepsę i stanowią 
przyczynę częstego wykonywania licznych dodatkowych 
badań laboratoryjnych i włączania antybiotykoterapii, nie 
mającej uzasadnienia w terapii FPIES. Podobnie jak w przy-
padku opisywanego pacjenta szeroka diagnostyka różnico-
wa była wykonywana również u dzieci w innych ośrodkach. 
W cytowanej pracy Mehra [6] analizowano postępowanie 
u 35. dzieci – łącznie z 66 epizodami FPIES. W tej grupie 
wykonano: 22 badania obrazowe jamy brzusznej (rtg 
i usg), 12 badań kontrastowych górnego odcinka przewo-
du pokarmowego, 5 badań ekg i echo, 5 eeg oraz w 5 przy-
padkach badania w kierunku chorób metabolicznych, poza 
tym u 18. pacjentów posiew krwi, rtg klatki piersiowej, 
nakłucie lędźwiowe, u 14. przeprowadzono konsultację 
chirurgiczną.

Poniżej przedstawiono obowiązujące kryteria diagno-
styczne FPIES, które zaproponowali Sicherer i wsp. [5]:

1. po powtarzanej ekspozycji na dany pokarm występują 
objawy żołądkowo-jelitowe, których nie można wytłu-
maczyć innymi przyczynami,

2. rozpoznanie ustalone przed ukończeniem 9. miesiąca życia,

3. brak objawów sugerujących reakcję IgE-zależną,

4. ustąpienie objawów po eliminacji pokarmu, który je wy-
wołał,

5. po ponownej ekspozycji lub doustnej próbie prowokacji 
pokarmowej typowe objawy występują w ciągu 4 go-
dzin.

Liczba przypadków

Objawy Mehr i wsp. 
(66 przypadków)

Katz i wsp.
(28 przypadków-tylko 

białko mleka)

Sopo i wsp.
(66 przypadków)

wymioty 100% 100% 98%

patologiczna senność 85% 77% 77%

bladość 67% 14% 80%

biegunka 24% 25% 54%

biegunka krwista 4,5% brak danych brak danych

hipotermia <36°C brak danych 24% brak danych

Tabela I. Najczęstsze objawy FPIES
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W przypadku naszego pacjenta wszystkie powyższe kry-
teria są spełnione. Wątpliwości mogą odnosić się jedynie do 
punktu dotyczącego objawów sugerujących reakcję IgE-za-
leżną. W przypadku tego chorego rozważano i sugerowano 
anafilaksję, jednak podkreślić należy, że objawy wystąpiły 
później niż w przypadku reakcji typu natychmiastowego, 
nie obserwowano charakterystycznych zmian skórnych, 
świądu, pokrzywki, objawów ze strony układu oddecho-
wego, hipotensji, a przede wszystkim poprawa kliniczna 
została uzyskana bez konieczności podawania adrenaliny. 
Niemniej w przypadkach FPIES z ciężką hipotensją nie re-
agującą na podanie dożylne płynów zastosowanie adrena-
liny jest zalecane.

U 30-60% niemowląt z FPIES stwierdza się choroby ato-
powe, w około 50% przypadków atopia występuje rodzin-
nie. Zwykle w chwili rozpoznania punktowe testy skórne 
są ujemne, a stężenia alergenowo-swoistych IgE dla okre-
ślonego pokarmu w surowicy są niewykrywalne [5]. Dzieci 
z wykrywalnymi stężeniami asIgE mają tendencję do bar-
dziej przewlekłego przebiegu choroby i wzrasta u nich ryzy-
ko rozwoju reakcji IgE-zależnych typu natychmiastowego. 
Jeżeli asIgE dla pokarmów są wykrywalne również należy 
zapewnić dostęp do adrenaliny i leków przeciwhistamino-
wych stosowanych w terapii IgE-zależnej anafilaksji [14].

Podstawę leczenia FPIES stanowi eliminacja szkodliwego 
pokarmu z diety. U naszego pacjenta najprawdopodobniej 
odpowiedzialna za objawy jest α-liwetyna – rozpuszczalna 
w wodzie frakcja białkowa żółtka, która stanowi ok. 10% 
całej masy żółtka i jest jego głównym alergenem (Gal d-5). 
Dziecko otrzymywało żółtko w formie gotowanej, a zatem 
można założyć, że ewentualna śladowa ilość owomukoidu, 
najczęstszego źródła uczuleń na jajko kurze uległa dena-
turacji. Ze względów bezpieczeństwa zalecono eliminacje 
całego jajka, a biorąc pod uwagę inne najczęstsze alergeny 
i wywiad podtrzymano eliminację białka mleka krowiego, 
wołowiny, cielęciny i soi.

Nowak-Węgrzyn sugeruje, aby dzieci chore na FPIES 
poddawać kolejnym doustnym próbom prowokacji pokar-
mowej w celu potwierdzenia tolerancji co 12-18 miesięcy, 

chociaż prawdopodobnie nadwrażliwość może ustępować 
wcześniej. Z uwagi na fakt, że po rozpoznaniu FPIES swoiste 
dla pokarmów IgE mogą osiągnąć wykrywalne stężenia, 
przed próbą prowokacji należy wykonać punktowe testy 
skórne oraz oznaczyć stężenie swoistych IgE [15]. W przy-
padku omawianego pacjenta, uwzględniając dodatni wy-
wiad rodzinny w kierunku atopii i współistnienie AZS takie 
postępowanie jest bezwzględnie konieczne.

Ze względu na niejasną patofizjologię FPIES i brak 
jednego badania diagnostycznego, które pozwoliłoby na 
postawienie rozpoznania Fogg i wsp. [16] podjęli próbę 
wykorzystania atopowych testów płatkowych jako pre-
dyktora wystąpienia FPIES. U 19. pacjentów z rozpozna-
niem klinicznym FPIES wykonano atopowe testy płatkowe 
z prawdopodobnym pokarmem będącym przyczyną cho-
roby. U 16. wynik był dodatni i korelował z dodatnim 
wynikiem próby prowokacyjnej wykonanej z tym właśnie 
pokarmem po 2. miesiącach, które upłynęły od wykona-
nia testów. Autorzy sugerują, że u chorych z ewidentnym 
obrazem klinicznym negatywny wynik atopowych testów 
płatkowych pozwoli przyspieszyć wykonanie próby prowo-
kacyjnej w celu potwierdzenia rozwoju tolerancji dla szko-
dliwego pokarmu, bez konieczności odczekania przynajm-
niej roku od ostatniego epizodu FPIES. Pamiętać jednak 
należy, że wadą atopowych testów płatkowych jest brak 
standardyzacji alergenów pokarmowych wykorzystanych 
w czasie testów – fakt ten jako ograniczenie metody pod-
kreślają także autorzy powyższej publikacji. Te przesłanki 
spowodowały, że nie planujemy podjęcia próby wykonania 
tych testów u naszego pacjenta.

FPIES jest rozpoznaniem klinicznym stawianym praw-
dopodobnie zbyt rzadko. Powinno być brane pod uwagę 
zwłaszcza w przypadku niemowląt przyjmowanych do 
Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych z objawami żołąd-
kowo-jelitowymi o gwałtownym przebiegu, u których 
szczegółowe zebranie wywiadu dotyczącego diety pozwoli 
uniknąć niepotrzebnie niekiedy wykonywanych wysokospe-
cjalistycznych i kosztownych badań diagnostycznych.
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