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Alergia na mięso ryb – opis przypadku
Allergy to fish meat – A case report 
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Streszczenie

Opis przypadku dotyczy 23-letniej kobiety, u której w przeszłości wystą-
piły trzy epizody alergii na mięso ryb o różnej symptomatologii i różnym 
stopniu nasilenia. Rozpoznanie oparto na wywiadzie i oznaczeniu stęże-
nia swoistych IgE skierowanych przeciwko alergenom dorsza, które są 
wspólne dla większości gatunków ryb.

W omówieniu autorzy uzasadnili dobór badań diagnostycznych, omówili 
ich ograniczenia i przeprowadzili diagnostykę różnicową.
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Summary

The case of 23-year woman who experienced three episodes of allergic 
reaction to fish meat is described. The episodes presented a variety of 
symptoms and ranged from mild to severe and life-threatening. The dia-
gnosis was based on the history and laboratory determinations of serum 
levels of a-s IgE against cod allergens which are common for the majority 
of fish species. The differential diagnosis has been performed and both 
the virtues and limitations of the diagnostic tools have been discussed.
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WPROWADZENIE
Niewątpliwe korzyści zdrowotne wynikające ze stoso-

wania diety zawierającej dużą ilość białek i tłuszczów ryb 
spowodowały znaczny wzrost spożycia mięsa ryb w wielu 
krajach [1]. Następstwem tej tendencji jest wyraźny wzrost 
częstości występowania objawów alergii pokarmowej 
o różnym stopniu nasilenia wywołanej białkami mięsa ryb 
[2]. W Stanach Zjednoczonych i Australii, alergia na mię-
so ryb i/lub owoców morza stała się w ostatnich latach 
najczęstszą przyczyną anafilaksji pokarmowej [3] Chociaż 
w wodach całego świata żyje ok. 20 000 gatunków jadal-
nych ryb, to za występowanie objawów alergii w Europie 
odpowiadają głównie: dorsz bałtycki (rodzina Gadiformes), 
łosoś atlantycki (rodzina Salmoniformes), flądra (rodzina 
Pleuronectiformes), śledź (rodzina Clupeiformes), tuńczyk 
(rodzina Perciformes) i karp (rodzina Cypriniformes) [4].

Mięso ryb zawiera parvalbuminę, termostabilny panaler-
gen mięśni ryb, odpowiedzialny za występowanie reakcji 
krzyżowych. Z tego powodu alergia na mięso ryb dotyczy 
najczęściej wszystkich gatunków ryb (50-92% przypadków) 
[5]. Znacznie rzadziej zdarzają się przypadki alergii wywoła-
nej spożyciem mięsa jednego, określonego gatunku. Struk-
tura linearna i konformacja przestrzenna alergenów białka 
ryb determinuje również trwałość objawów alergii przez 
całe życie chorego [6,7].

OPIS PRZYPADKU
Chora 23-letnia AM została przyjęta do Kliniki celem 

diagnostyki przyczyn anafilaksji, po przebyciu pierwszego 
w życiu ciężkiego napadu duszności ze świstami w klat-
ce piersiowej i wystąpienia uczucia przeszkody w gardle 
poprzedzonych pojawieniem się uogólnionej pokrzywki 
z silnym świądem oraz obrzęku warg i powiek. Objawy te 
wystąpiły natychmiast po ekspozycji na pary gotującej się 
w sąsiednim pomieszczeniu ryby (karp).

Chora nie spożywała w przeszłości ryb, ponieważ 
w drugim roku życia próba spożycia karpia spowodowała 
wystąpienie obrzęku warg. Od tego czasu matka pacjentki 
konsekwentnie przestrzegała eliminacji mięsa ryb z jej diety. 
W kolejnych latach, chora również nie spożywała mięsa ryb, 
pomimo że nie pamiętała przebiegu reakcji z dzieciństwa. 
Odczuwała awersję do pokarmów zawierających ryby. 
U chorej, w 20 roku życia, podczas przygotowywania ryby 
(śledź) dla członków rodziny wystąpiły na dłoniach nasilone 
objawy pokrzywki kontaktowej, które ustąpiły samoistnie 
po kilku godzinach.

Ponadto u chorej rozpoznano w 9 roku życia objawy 
sezonowego alergicznego nieżytu nosa wywołanego uczu-
leniem na pyłki traw i zbóż. Nigdy w przeszłości nie wy-
stępowały epizody duszności. Leczenie ograniczało się do 
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okresowego stosowania doustnych leków przeciwhistami-
nowych w okresie pylenia traw i zbóż. Takie postępowanie  
zapewniało pełną kontrolę objawów choroby. Chora nie 
stosowała przewlekle żadnych leków.

U chorej, w 20 roku życia, podczas przygotowywania 
ryby (śledź) dla członków rodziny wystąpiły na dłoniach 
nasilone objawy pokrzywki kontaktowej, które ustąpiły 
samoistnie po kilku godzinach.

Wywiad rodzinny nie był obciążony atopią.

Badania dodatkowe

Punktowe testy skórne z alergenami wziewnymi (brzoza, 
olcha, leszczyna, buk, trawy, żyto, trawy/zboża, babka, po-
krzywa, bylica pospolita, Dermatophagoides pteronyssinus, 
Dermatophagoides farinae, Cladosporium herbarum, Alter-
naria tenuis, sierść psa, sierść kota, sierść chomika, sierść 
świnki morskiej – Allergopharma-Nexter, Niemcy) wykazały 
cechy uczulenia na pyłki traw i zbóż. Punktowe testy skórne 
z alergenami pokarmowymi (białko jaja kurzego, żółtko jaja 
kurzego, mleko, wieprzowina, mięso kurze, mięso indycze) 
nie wykazały cech uczulenia. Ze względu na dane z wywia-
du nie wykonano punktowych testów skórnych z alerge-
nami mięsa ryb. Stężenia swoistych IgE (AllergoScan Food, 
Innogenetics) skierowanych przeciwko wybranym alerge-
nom pokarmowym wykazały cechy uczulenia na alergeny 
dorsza. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli I.

Zalecenia

Chora została poinformowana o konieczności bardzo 
rygorystycznego przestrzegania diety z wykluczeniem 
wszelkich produktów spożywczych mogących zawierać 
w swoim składzie białka ryb, a także poinformowana na 
piśmie o sposobie postępowania w przypadku anafilaksji 
i przeszkolona w obsłudze autowstrzykiwacza z adrena-

liną. Chora została zaopatrzona w glikokortykosteroidy 
systemowe, leki przeciwhistaminowe oraz krótkodziałające 
beta-2-mimetyki w MDI.

OMÓWIENIE
Rozpoznanie przyczyny objawów, które wystąpiły u cho-

rej, w odróżnieniu od wielu reakcji anafilaktycznych, była 
w znacznej mierze możliwa już po wnikliwym zebraniu wy-
wiadu. Epizod obrzęku warg, który wystąpił we wczesnym 
dzieciństwie sugerował alergiczne tło obserwowanych do-
legliwości, niemniej jednak wówczas nie przeprowadzono 
odpowiedniej diagnostyki. Spowodowało to co prawda 
unikanie spożywania mięsa ryb przez chorą, ale nie uświa-
domiło jej ryzyka wystąpienia zagrażającej życiu anafilaksji. 
Późniejszy epizod pokrzywki kontaktowej po bezpośrednim 
kontakcie skóry z przygotowywanym mięsem ryby stanowił 
kolejny argument za alergicznym tłem obserwowanych 
dolegliwości, niemniej jednak nadal nie została przeprowa-
dzona diagnostyka alergologiczna, a chora nadal nie miała 
świadomości zagrożenia anafilaksją. Wystąpienie nasilo-
nych objawów duszności w połączeniu z masywną uogól-
nioną pokrzywką i obrzękiem warg, wymagających nagłej 
interwencji lekarskiej oraz hospitalizacji skłoniły do przepro-
wadzenia szczegółowej diagnostyki alergologicznej.

Ze względu na burzliwy przebieg reakcji w przeszłości 
nie wykonano punktowych testów skórnych z alergena-
mi mięsa ryb. Ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej 
w trakcie wykonywania punktowych testów skórnych 
z alergenami pokarmowymi szacuje się na 0,008% [8,9]. Ry-
zyko to jest szczególnie wysokie u osób ze współistniejąca 
astmą oskrzelową i/lub objawami alergii na wszystkie gatun-
ki orzechów i ryb [8]. W takich przypadkach bezpieczniejszą 

Alergen Stężenie as-IgE [kU/l] Klasa
Orzech laskowy 0,17 0
Orzech ziemny <0,15 0
Orzech włoski 0,15 0

Migdał 0,16 0
Mleko krowie 0,16 0

Białko jaja 0,17 0
Żółtko jaja 0,15 0

Kazeina 0,15 0
Ziemniak <0,15 0

Seler 0,15 0
Marchew 0,16 0
Pomidor 0,21 0

Dorsz 9,43 3
Krewetka 0,18 0

Jabłko 0,21 0
Soja 0,19 0

Mąka pszenna 0,16 0
Sezam 0,18 0

Mąka żytnia 0,15 0

Tabela I. Stężenia swoistych IgE [kU/l] skierowanych przeciwko alergenom pokarmowym w surowicy pacjentki AM
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metodą diagnostyczną, chociaż nie zawsze wystarczają-
cą, jest oznaczenie stężenia swoistych IgE skierowanych 
przeciwko alergenom białka ryb w surowicy. Interpretacja 
otrzymanych wyników powinna być zawsze ostrożna, 
z uwzględnieniem faktu, że dotychczas nie ustalono 
jednoznacznie punktów odcięcia dla surowiczych stę-
żeń swoistych IgE wskazujących na istotność kliniczną 
w odniesieniu do alergenów ryb. Autorzy kohortowego 
badania obejmującego 13-letnią obserwację chorych 
z cechami alergii na owoce morza i/lub ryby określili zakres 
obserwowanych wartości surowiczych stężeń swoistych IgE 
skierowanych przeciwko określonym alergenom białek ryb 
(tuńczyk, łosoś, dorsz, sardynka) jako 0,35-11.8 kU/l [2].

Stężenie swoistych IgE skierowanych przeciwko alerge-
nom białka dorsza w surowicy opisanej chorej mieszczące 
się w 3 klasie (9,43 kU/l) w połączeniu z danymi z wywia-
du pozwala na rozpoznanie alergii na białko dorsza. Ze 
względu na fakt, że alergeny Gad c1 i Gad m1 występują 
w sarkolemmie nie tylko dorsza, ale również większości 
innych gatunków ryb, chorej zalecono wykluczenie z diety 
wszystkich gatunków ryb.

Termostabilność i oporność na działanie enzymów 
parvalbuminy powoduje, że termiczna obróbka mięsa ryb, 
konserwowanie, suszenie, wędzenie nie zmienia struktury 
alergenu i jego zdolności do wywoływania reakcji alergicz-
nych. Co więcej aerozol białek unoszący się w powietrzu 
podczas gotowania lub smażenia ryb może również wywo-

łać natychmiastową reakcję bronchospastyczną, jak to mia-
ło miejsce w opisanym przez nas przypadku. Reakcje takie 
występują w przypadkach astmy zawodowej występującej 
u pracowników zakładów przetwórstwa rybnego. Opisano 
również śmiertelny przebieg anafilaksji po spożyciu ryb 
konserwowych [11].

W diagnostyce różnicowej alergii na ryby należy rozważyć 
również nieimmunologiczne przyczyny reakcji wywołanych 
spożyciem mięsa ryb, które może zawierać pasożyty (Ani-
sakis simplex), bakterie, wirusy (Norwalk), aminy biogenne 
(histamina, zwiększona konwersja histydyny do histaminy), 
toksyny (ciguatoksyna) lub być zanieczyszczone toksynami 
zawartymi w wodzie morskiej. Czynniki te mogą wywołać 
reakcje, których objawy nie różnią się od anafilaksji [10].

W opisanym przez nas przypadku kilkakrotna ekspozycja 
na mięso dwóch gatunków ryb i wywołane przez nią różne 
objawy alergii (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka kon-
taktowa, pokrzywka uogólniona, duszność, kaszel) poparte 
wynikami oceniającymi obecność swoistych IgE przeciw 
alergenom ryb, pozwoliły na wykluczenie nieimmunolo-
gicznej przyczyny reakcji.

Przedstawiony przez nas przypadek chorej zwraca uwa-
gę na konieczność przeprowadzenia wnikliwej diagnostyki 
alergologicznej u każdego chorego z dodatnim wywiadem 
w kierunku nadwrażliwości/nietolerancji ryb. Jest to szcze-
gólnie ważne ze względu na ryzyko wystąpienia zagrażają-
cej życiu anafilaksji, jakie stanowi uczulenie na te alergeny.
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