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Próby prowokacji pokarmowej w diagnostyce
alergii/nietolerancji pokarmowej u dzieci
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III Klinika Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
Samodzielny Publiczny Dzieciêcy Szpital Kliniczny, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Bia³ystok
Celem pracy by³a ocena przydatnoci doustnych prób prowokacji pokarmowej w rozpoznawaniu alergii i nietolerancji
pokarmowej u dzieci. Badania przeprowadzono w grupie 189 dzieci, 123 ch³opców i 66 dziewczynek w wieku od 12 miesiêcy
do 14 lat, u których na podstawie wywiadu, badania przedmiotowego oraz badania alergologiczno-immunologicznego (IgEc,
IgEs, prick-testy) rozpoznano nadwra¿liwoæ pokarmow¹ i zastosowano leczniczo dietê eliminacyjn¹. Celem weryfikacji
rozpoznania wstêpnego i ustalenia odsetka tych dzieci, które naby³y ju¿ tolerancjê na pierwotnie szkodliwy pokarm, u wszystkich
badanych wykonano doustny test obci¹¿enia pokarmem  u 15,7% badanych metod¹ otwart¹, u pozosta³ych podwójnie lep¹
próbê kontrolowan¹ placebo. U 79 (41,8%) badanych stwierdzono 109 (39,8%) dodatnie próby prowokacji z testowanym
alergenem  przede wszystkim z mlekiem krowim (56,9%), bia³kiem jaja (15,6%) i ryb¹ (5,5%). Obserwowane objawy dotyczy³y
skóry (58,7%); przewodu pokarmowego (46,8%); uk³adu oddechowego (25,7%) i orodkowego uk³adu nerwowego (2,7%). U 30
(27,5%) badanych by³y to reakcje natychmiastowe, u pozosta³ych opónione (33%) i póne (39,5%). Wyniki fa³szywie ujemne
stanowi³y 3,6%. Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹ na wysok¹ przydatnoæ doustnych prób prowokacji pokarmowej
w rozpoznawaniu alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci.
S³owa kluczowe: alergia pokarmowa, diagnostyka, podwójnie lepa próba kontrolowana placebo

Z ka¿dym rokiem wzrasta na wiecie i w naszym
kraju liczba dzieci choruj¹cych na ró¿nego typu schorzenia
o pod³o¿u alergicznym. Coraz czêciej ustala siê, ¿e
ród³em tych dolegliwoci jest spo¿ywany przez osoby
choruj¹ce pokarm. Szacuje siê, ¿e nadwra¿liwoæ
pokarmowa dotyczy ok. 1,5-7,8% populacji dzieciêcej.
Schorzenie to jest przyczyn¹ wielu uci¹¿liwych objawów,
g³ównie u ma³ych dzieci, chocia¿ utrudnia ¿ycie równie¿
i doros³ym (1-2%) [1,2]. Nie jest to przypad³oæ
wspó³czesna, jakkolwiek zauwa¿alne jest zjawisko coraz
czêstszego wystêpowania tej patologii wród populacji
ludzkiej, czego powodem mog¹ byæ m.in. zanieczyszczenie
rodowiska naturalnego, powszechne stosowanie rodków
chemicznych w ¿yciu codziennym, zmiana nawyków
¿ywieniowych tzw. konsumpcja "fast foods" =
zamerykanizowanej ¿ywnoci [3,4,5].
Odpowiednia dieta eliminacyjna, jest g³ównym
sposobem leczenia nadwra¿liwoci pokarmowej;
farmakoterapia mo¿e j¹ jedynie wspieraæ [4,6,7].
Pierwszym, bardzo wa¿nym ród³em informacji
o dolegliwociach chorobowych i ich czynniku sprawczym
(pokarmie) jest wywiad. Wnikliwa analiza procesu
chorobowego (wywiad osobniczy) zarówno w przesz³oci,
jak i w aktualnej chorobie, pozwala na ustalenie pocz¹tku
i rodzaju dolegliwoci, okrelenie zale¿noci pomiêdzy
spo¿yciem danego pokarmu a objawami nadwra¿liwoci,
ich lokalizacjê, charakter, wystêpowanie pod wp³ywem

innych czynników ni¿ pokarm. Du¿e ró¿nice pomiêdzy
subiektywn¹ obserwacj¹ chorego lub jego opiekunów
a wynikami badañ obiektywnych s¹ przyczyn¹
ograniczonej wartoci wywiadu [8,9,10]. Uzupe³niaj¹ce
znaczenie diagnostyczne ma równie¿ badanie przedmiotowe chorego. Symptomatologia niepo¿¹danych
reakcji na pokarmy jest bardzo ró¿norodna, ¿aden jednak
ze stwierdzanych objawów nie jest na tyle specyficzny,
aby staæ siê wy³¹czn¹ podstaw¹ w³aciwego rozpoznania
[4,7,9,10,11,12]. Równie¿ powszechnie stosowane badania
alergologiczno-immunologiczne tj. punktowe testy skórne
czy oznaczanie swoistych przeciwcia³ w surowicy krwi
(RAST) tylko czêciowo przyczyniaj¹ siê do wykrycia
przyczyny choroby [2,4,7,8,9,10,13,14,15]. Najbardziej
wiarygodnym, jak dotychczas, sposobem stwierdzenia
alergii pokarmowej jest ocena reakcji biologicznych, na
które sk³adaj¹ siê próba prowokacji doustnej z pokarmem
i próba jego eliminacji. Próby te s¹ oparte na za³o¿eniu
istnienia powtarzalnego i odtwarzalnego zwi¹zku
przyczynowo skutkowego miêdzy spo¿yciem pokarmu,
a wyst¹pieniem objawów alergii lub nietolerancji. Jednak
wiarygodnoæ wyniku próby prowokacji pokarmem
wymaga wykluczenia wp³ywu czynników psychogennych, których udzia³ w poczuciu choroby jest
niepodwa¿alny, o czym wiadcz¹ liczne badania. Dlatego
obowi¹zuj¹cym standardem diagnostycznym jest
wykonanie podwójnie lepej próby kontrolowanej placebo
[16,17,18,19,20].
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Celem pracy by³a ocena przydatnoci
diagnostycznej prób prowokacyjnych w rozpoznawaniu
nadwra¿liwoci pokarmowej u dzieci.
MATERIA£ I METODY
Pacjenci
Badaniami objêto 189 dzieci, 123 ch³opców i 66
dziewczynek w wieku od 12 miesiêcy do 14 lat ze
wstêpnym rozpoznaniem alergii/nietolerancji pokarmowej,
z izolowan¹ lub skojarzon¹ manifestacj¹ narz¹dow¹ i/lub
uk³adow¹ (objawy z przewodu pokarmowego, uk³adu
oddechowego, skórne i ogólnoustrojowe). Wszystkim
badanym zalecono indywidualnie czasowe wykluczenie
z diety podejrzanych o szkodliwoæ pokarmów,
w wybranych przypadkach w skojarzeniu z leczeniem
farmakologicznym.
Próby prowokacji pokarmowej
Po zastosowanym leczeniu, w stanie poprawy
klinicznej (ust¹pienie lub znaczne z³agodzenie objawów
klinicznych) wszystkim pacjentom, z wykluczeniem
tych, u których stwierdzano objawy natychmiastowe typu
anafilaktoidalnego, wykonano próbê prowokacji doustnej,
u 15,7% badanych z racji wieku metod¹ otwart¹,
u pozosta³ych metod¹ podwójnie lepej próby kontrolowanej
placebo. Celem badania by³a weryfikacja rozpoznania
wstêpnego nadwra¿liwoci pokarmowej z ustaleniem
szkodliwego pokarmu, a u d³u¿ej leczonych ustalenie, które
z tych dzieci ju¿ naby³o tolerancjê na pierwotnie szkodliwy
pokarm.
Badania przeprowadzono w warunkach
szpitalnych za dobrowoln¹ zgod¹ rodziców dzieci lub ich
prawnych opiekunów, na czczo, po wczeniejszym
odstawieniu leków antyhistaminowych i/lub
antyalergicznych na czas uwzglêdniaj¹cy ich metabolizm.
Wykonano je po wstêpnej ocenie klinicznej, maj¹cej na
celu wykluczenie infekcji oraz rejestracjê aktualnie
stwierdzanych objawów choroby alergicznej.
Badany pokarm w podwójnie lepej próbie
kontrolowanej placebo podawano w dawkach
wzrastaj¹cych w ci¹gu 2 godzin. Do próby wykorzystano
liofilizaty pokarmowe firmy APIPOLFARMA
w Mylenicach oraz pokarm natywny zamaskowany
w puree ziemniaczanym, ry¿u lub musie jab³kowym, po
wczeniejszym wykluczeniu nietolerancji tych produktów.
Podawano tak¹ sam¹ iloæ pokarmu badanego i placebo
w kolejnoci ustalonej przez osobê trzeci¹ (pielêgniarka,
dietetyczka). Próbê kontrolowano obserwacj¹ kliniczn¹
oraz dokonuj¹c pomiarów: têtna, cinienia krwi
i szczytowego przep³ywu wydechowego (PEF) u dzieci
wspó³pracuj¹cych. Czas reakcji biologicznej liczono od
ostatniej dawki prowokacyjnej. Za wynik dodatni przyjêto
wyst¹pienie obiektywnych objawów na badany pokarm,
przy jednoczesnym braku objawów na placebo.
W przypadku braku reakcji klinicznej do 48 godzin po

spo¿yciu badanego pokarmu zalecano jego
wprowadzenie (w formie naturalnej) do diety w iloci
zwyczajowo spo¿ywanej. Dalsz¹ obserwacjê prowadzono
w warunkach ambulatoryjnych. Ka¿dy pacjent otrzyma³
kartê obserwacji do codziennego zapisu objawów
klinicznych w skali 0-3 przez 2-4 tygodnie.
WYNIKI
£¹cznie wykonano 274 próby prowokacji
doustnej, przy czym u 123 dzieci (65,1%) z jednym
alergenem, u 51 (27%) z dwoma alergenami, u 11 (5,8%)
z trzema i u 4 (2,1%) z czterema alergenami. Sporód 19
badanych alergenów najczêciej próbê prowokacji
wykonywano z mlekiem krowim (56,2%), m¹k¹ pszenn¹
i bia³kiem jaja (10,2%), ryb¹ i ¿ó³tkiem jaja (3,6%), miêsem
kury i pomarañcz¹ (3,2%). Prowokacje z tymi alergenami
w sumie stanowi³y 92,4% wszystkich wykonanych badañ.
U 79 (41,8%) badanych stwierdzono 109 (39,8%)
dodatnie próby prowokacji z badanym alergenem. Sporód
badanych alergenów najczêciej kliniczne reakcje
alergiczne u dzieci powodowa³y mleko krowie (56,9%),
bia³ko jaja (15,6%), ryba (5,5%). Pozytywne reakcje
biologiczne w stosunku do kilku alergenów obserwowano
u 32,9% pacjentów. Najczêciej obserwowano objawy
kliniczne ze strony skóry (58,7%) pod postaci¹ pokrzywki,
zaostrzenia objawów atopowego zapalenia skóry,
wi¹du; przewodu pokarmowego (46,8%) w tym
wymiotów, biegunki, bólów brzucha; uk³adu oddechowego
(25,7%)  nie¿ytu nosa, kaszlu, skurczu oskrzeli;
orodkowego uk³adu nerwowego (oun) (2,7%) jako
niepokój, rozdra¿nienie. Inne, rzadko wystêpuj¹ce objawy,
takie jak zlewne poty, moczenie nocne, bóle miêniowostawowe dotyczy³y 6,3% dzieci.W wiêkszoci przypadków
dominowa³a manifestacja jednonarz¹dowa (72,5%),
jedynie w 30 przypadkach zamanifestowa³y siê objawy
mieszane, równolegle z dwóch (22% dzieci) i trzech (5,5%
dzieci) uk³adów.
Czas wystapienia reakcji klinicznej by³
zró¿nicowany; 30 (27,5%) badanych zareagowa³o
natychmiastowymi objawami nietolerancji (do 2 godzin od
spo¿ycia ostatniej dawki alergenu), wród których 10 mia³o
pierwsze objawy przed zakoñczeniem próby, co
spowodowa³o wczeniejsze ni¿ planowano jej przerwanie.
U pozosta³ych dzieci obserwowano typ opóniony (do 24
godzin) - 36 (33%) osób lub póny reakcji (> 24 godzin)
 43 (39,5%) osób. Ka¿dy ujemny wynik podwójnie lepej
próby kontrolowanej placebo zweryfikowano przy
u¿yciu próby otwartej z wykorzystaniem naturalnych
sk³adników pokarmowych; w 8 (3,6%) przypadkach
otrzymano wynik dodatni.
DYSKUSJA
¯aden z dotychczas powszechnie stosowanych
testów laboratoryjnych nie jest wystarczaj¹cy dla
diagnostyki alergii pokarmowej [4,8,9,14,15]. Przyczyn tego
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faktu nale¿y siê dopatrywaæ w z³o¿onoci mechanizmów
patogenetycznych le¿¹cych u pod³o¿a tych reakcji, braku
specyficznych objawów klinicznych dla tej choroby,
zmianie obrazu klinicznego i lokalizacji narz¹dowej, jaka
dokonuje siê z wiekiem. Przyczyn¹ niepowodzeñ
diagnostycznych mo¿e byæ równie¿ brak korelacji
pomiêdzy iloci¹ spo¿ytego pokarmu a ciê¿koci¹ objawów
klinicznych, wystêpowanie reakcji krzy¿owych, a przede
wszystkim ró¿norodnoæ alergenów pokarmowych, ich
zmienna natura i ró¿ne sposoby wnikania do organizmu
ludzkiego [4,5,7,12,14,15,21].
Postêpowanie diagnostyczne w nadwra¿liwoci
pokarmowej jest wiêc procesem kompleksowym,
obejmuj¹cym wywiad, badanie przedmiotowe, badania
alergologiczno-immunologiczne oraz próby prowokacji,
przy czym te ostatnie maj¹ znaczenie rozstrzygaj¹ce
w potwierdzeniu lub wykluczeniu alergii pokarmowej
[2,4,8,9,10,16]. Metod¹ powszechnie stosowan¹ na
Zachodzie i uznan¹ za z³oty standard diagnostyczny jest
podwójnie lepa próba kontrolowana placebo [17,18,20].
Wykonanie jej jest zalecane g³ównie u dzieci powy¿ej
2 roku ¿ycia i u doros³ych; u niemowl¹t i m³odszych dzieci
dopuszczalny jest wariant pojedynczej, a nawet otwartej
próby prowokacji.
W badanej grupie dzieci próbê prowokacji
pokarmowej wykonano u wszystkich pacjentów, uzyskuj¹c
wynik dodatni u 41,8% badanych, co jest zgodne
z wynikami innych autorów tj. Sampsona, Bocka i
Bahny; odsetek wyników dodatnich w wymienionych
badaniach wynosi³ od 29% do 65% [12,22,23]. Próby
prowokacji wykonane z podejrzanym o szkodliwoæ
pokarmem potwierdzi³y zwi¹zek przyczynowo- skutkowy
miêdzy spo¿yciem danego pokarmu, a wyst¹pieniem
objawów klinicznych w 39,8% wykonanych prób.
Alergolodzy z innych orodków uzyskali nieco ni¿szy
odsetek pozytywnie zweryfikowanych rozpoznañ tj.
17-37% [22]. Sporód 19 badanych alergenów
w najwiêkszym odsetku przypadków za stwierdzane
objawy kliniczne odpowiedzialne by³y mleko krowie
(56,9%), bia³ko jaja (15,6%) i ryba (5,5%), co ³¹cznie
stanowi 78,2% wszystkich pozytywnych prób. Badania
Bocka przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych
wykaza³y, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ objawów klinicznych
u dzieci do 3 r.¿ by³y: mleko, jajo, orzeszki ziemne, soja;
a u dzieci powy¿ej 3 r.¿.: orzeszki ziemne, jaja, mleko, soja
[23]. W badaniach Moneret-Vautrin przeprowadzonych
we Francji w grupie 71 dzieci z alergi¹ pokarmow¹ za
objawy kliniczne u 79,4% by³y odpowiedzialne jaja, orzechy
laskowe, ryby, mleko [16]. Podobne s¹ wyniki badañ
Burksa, w których jajo, a w dalszej kolejnoci orzeszki
ziemne, mleko, ryba by³y odpowiedzialne za wystêpuj¹ce
dolegliwoci u 78% chorych [24]. Zbie¿n¹ konstelacjê
najczêciej uczulaj¹cych pokarmów, ale w nieco innej
kolejnoci podaje Sampson w 87% stanowi³y je jajo, mleko,
orzechy, soja [25]. W rodzimych badaniach mleko krowie
oraz jajo kurze wymieniane s¹ jako najczêciej uczulaj¹ce
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pokarmy. W pracy Korol nadwra¿liwoæ na bia³ka mleka
krowiego potwierdzono u 100% dzieci w wieku od
2 miesiêcy do 12 lat [26]; Kaczmarski i wsp. wykazali
nadwra¿liwoæ na bia³ka mleka krowiego u mniejszego
odsetka dzieci bo u 76,6% z objawami alergii
pokarmowej [27].
Najczêciej uczulaj¹ce pokarmy wyzwala³y
objawy ze strony skóry (58,7%), przewodu pokarmowego
(46,8%), uk³adu oddechowego (25,7%) oraz oun (2,7%).
Sampson, prowokuj¹c dzieci z atopowym
zapaleniem skóry podejrzanym pokarmem, najczêciej
obserwowa³ objawy ze strony skóry (94,0%), w drugiej
kolejnoci z przewodu pokarmowego (42,0%) i uk³adu
oddechowego (18,0%); nie odnotowa³ natomiast objawów
z oun [28]. W badaniach Burksa, przeprowadzonych
wród dzieci z tym samym schorzeniem odsetek zajêtych
narz¹dów w dodatnich próbach podwójnie lepych
kontrolowanych placebo (DBPCFC) kszta³towa³ siê nieco
inaczej. Czêstoæ zajêcia skóry by³a bardzo zbli¿ona
(96,0%), za objawy z uk³adu oddechowego wystêpowa³y
trzykrotnie czêciej (52,0%). Objawy z przewodu
pokarmowego natomiast obserwowano u 30,0% badanych
[24]. Bock u dzieci powy¿ej 3 roku ¿ycia obserwowa³
i n n ¹ l o k a l i z a c j ê p r o c e s u chorobowego, gdy¿
w najwy¿szym odsetku zajêty by³ przewód pokarmowy
(78,6%), nastêpnie skóra (42,9%) i uk³ad oddechowy
(28,6%) [23]. Podobnie kszta³towa³ siê obraz kliniczny
alergii pokarmowej u doros³ych w ocenie Atkinsa  objawy
ze strony przewodu pokarmowego obserwowano u 80,0%
chorych; skóry  u 80,0%, uk³adu oddechowego 
u 60,0% [29].
Dawka pokarmu odpowiedzialna za ujawnienie
objawów klinicznych mo¿e byæ bardzo zró¿nicowana
i zale¿y od badanego pokarmu, co znajduje potwierdzenie
w badaniach w³asnych i innych autorów [19,23,25].
Czas wyst¹pienia objawów somatycznych
w trakcie prowokacyjnych prób pokarmowych mo¿e byæ
równie¿ bardzo zró¿nicowany. W badanej grupie dzieci
przewa¿a³y reakcje opónione (33,0%) i póne 43 (39,4%),
podczas gdy objawy natychmiastowe mia³y miejsce
znacznie rzadziej w 30 (27,5%) przypadkach. Wyniki te
s¹ porównywalne z badaniami Cataniego, który reakcje
natychmiastowe obserwowa³ jedynie u 14% dzieci,
natomiast odpowiedzi póne dwukrotnie czêciej [30].
Podobne w tym wzglêdzie s¹ badania Hilla, który
stwierdzi³ reakcje wczesne jedynie u 17,0% badanych,
a opónione  u 63,0% i póne u 17,0% [31]. W badaniach
Vatna najliczniejsze by³y reakcje póne  58,0%,
nastêpnie wczesne  15,0%, za 27% stanowi³y objawy
natychmiastowe, wystêpuj¹ce ju¿ w trakcie trwania próby
[32]. Odmienne rezultaty uzyskali: Sampson, Tainio,
Jakobsson i Kekk, którzy reakcje wczesne odnotowali
odpowiednio u: 100%, 73%, 70% i 67% badanych
[28,33,34,35]. Isolauri za nie zaobserwowa³a znacz¹cej
przewagi jednego typu reakcji biologicznej nad drugim,
reakcje wczesne stanowi³y 49,0%, póne 51,0%
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wszystkich dodatnich DBPCFC [36]. W badaniach
polskich przewa¿aj¹ca wiêkszoæ dzieci po próbie doustnej
prowokacji metod¹ otwart¹ demonstrowa³a kliniczne
reakcje typu pónego, w badaniach Korol  52,2%
badanych, Piotrowskiej-Jastrzêbskiej  57,7% badanych
[26,37].
Najczêciej reakcje natychmiastowe obserwowano
w próbie obci¹¿enia orzechami arachidowymi (100,0%),
miêsem kurczaka i pomarañcz¹ (66,7%), ryb¹, bananem,
truskawkami, pomidorem (50,0%) i bia³kiem jaja
(47,1%); w przypadku mleka krowiego odsetek ten by³
zdecydowanie ni¿szy i wynosi³ 16,1%.
W badaniach Burksa 40,0% poddanych
DBPCFC reagowa³o na jeden alergen, 40,0% na dwa
alergeny, 20,0% na trzy; u Sampsona na jeden alergen
reagowa³o 21,0%, na dwa  30,0%, na trzy  27,0%
badanych, za w badaniach Bocka jedynie u 11,0% dzieci
odnotowano dodatni¹ próbê prowokacji na dwa lub wiêcej
trofoalergenów [23,24]. W materiale w³asnym pozytywne
reakcje biologiczne w stosunku do kilku antygenów
pokarmowych obserwowano u 32,9% dzieci, w tym na
dwa u 27,8% (n=22/79), trzy u 5,1% (n=4/79).
Podwójnie lepa próba kontrolowana placebo
naj³atwiej wykrywa objawy alergii natychmiastowej
(IgE-zale¿nej), do wywo³ania której wystarcza niewielka
iloæ pokarmu, a nawet jej ladowa iloæ [18,20,22].
Zbyt ma³a dawka pokarmu liofilizowanego, ukrytego
w ¿elatynowej kapsu³ce lub natywnego, zamaskowanego
w innym nieszkodliwym pokarmie mo¿e byæ
niewystarczaj¹ca do wywo³ania objawów klinicznych
i potwierdzenia lub wykluczenia istniej¹cej nadwra¿liwoci.
Dlatego zaleca siê, aby ka¿dy ujemny wynik DBPCFC
zweryfikowaæ przy u¿yciu próby otwartej
z wykorzystaniem naturalnych sk³adników pokarmowych.
Jak wykaza³y badania Sampsona 0,75% ujemnych
podwójnie lepych prób kontrolowanych placebo daje
biologiczne reakcje dodatnie [28]. Wg innych autorów
wartoci te s¹ nieco wy¿sze i wynosz¹ odpowiednio
wg Isolauri 1,0%, Bocka  1,5%, Kekka 3,0%
wszystkich ujemnych prób [19,34,36]. W badaniach
w³asnych odsetek wyników fa³szywie ujemnych wyniós³
3,6%. We wszystkich przypadkach przyczyn¹ by³a zbyt
ma³a dawka podanego alergenu.
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Food challenge testing in diagnostics of food allergy/intolerance in children
EL¯BIETA MATUSZEWSKA, MACIEJ KACZMARSKI
Summary
The aim of study was t evaluate the usefulness of oral food challenge tests in the diagnostics of food allergy and
intolerance in children. The study involved 189 children (123 boys and 66 girls) aged 12 months  14 years,
with food hypersensitivity diagnosed basing on histor data, physical examination and allergologicalimmunological tests (IgEc, IgEs, prick-tests). Elimination diet was applied. To verify the preliminary diagnosis
and determine the percentage of children who had already acquired tolerance to harmful food, all the children
were subjected to oral foodload test  with open in 15.7% of the examined and with double-blind placebo
controlled test in the remaining children. In 79 patients (41.8%) 109 (39,8%) positive results of provocation
were found, mainly with cow milk (56.9%), egg white (15.6%) and fish (5.5%). The symptoms referred to
skin (58.7%), alimentary tract (46.8%), the respiratory system (25.7%) and the central nervous system (2.7%).
In 30 patients (27.5%) the reactions were immediate, in the remaining cases delayed (33.0%) and late (39.5%).
False negative results constituted 3.6%. The results of the study indicate high usefulness of oral food challenge
tests in diagnostics of food allergy and intolerance in children.
Key words: food allergy, diagnostics, double-blind placebo controlled test.

