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ALERGIE
I NIETOLERANCJE
POKARMOWE U DZIECI –
niedoceniany problem?

Alergie i nietolerancje pokarmowe nazywane są plagą XXI w. Obserwacje kliniczne
wskazują, iż częstość występowania nadwrażliwości pokarmowych w populacji,
zwłaszcza krajów wysokorozwiniętych, wzrasta z każdym kolejnym rokiem.
Jak wskazują obserwacje, grupą szczególnie narażoną na rozwój opisywanych
nadwrażliwości na pokarm są dzieci, począwszy już od okresu niemowlęcego.
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ak wspomniano, alergie i nietolerancje pokarmowe są głównym problemem w krajach wysoko rozwiniętych,
o wysokim stopniu uprzemysłowienia,
gdzie poziom zanieczyszczenia środowiska jest stosunkowo wysoki. Innym
istotnym czynnikiem, w którym upatruje się przyczyn rosnącej częstości
występowania nadwrażliwości pokarmowych, jest tzw. higienizacja środowiska. Wzrost higieny życia przekłada
się bowiem bezpośrednio na redukcję
stymulacji mikrobiologicznej. Innymi
słowy, mniejsza ekspozycja na pasożyty,
bakterie i grzyby w środowisku sprawia,
że układ immunologiczny współczesnego człowieka nie jest odpowiednio
stymulowany. W konsekwencji reakcja
immunologiczna ma często charakter
nieprawidłowy – tj. ukierunkowany na
elementy zasadniczo nieszkodliwe dla
naszego ustroju, takie jak pokarmy czy
alergeny wziewne. Obserwację tę potwierdza fakt, iż choroby alergiczne zdecydowanie częściej notowane są u dzieci
mieszkających w miastach aniżeli u dzieci
zamieszkujących tereny wiejskie (średnio
dwukrotnie częściej). Postępująca higienizacja środowiska i zanieczyszczenie
środowiska z uwzględnieniem częstego
udziału komponenty genetycznej są podstawowymi czynnikami sprawczymi tzw.
alergii natychmiastowej, czyli IgE-zależnej (typu 1). Jest to reakcja pojawiająca się
bezpośrednio po kontakcie z alergenem,
powszechnie utożsamiana z pojęciem
alergii. Do najczęstszych objawów reakcji
alergicznej typu 1 należą objawy skórne
(atopowe zapalenie skóry, pokrzywka),
objawy ze strony przewodu pokarmowego
(biegunki, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego) oraz ze strony układu oddechowego (przewlekłe alergiczne
zapalenie nosa, astma oskrzelowa), a nawet
będący bezpośrednim zagrożeniem życia
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szok anafilaktyczny (nagła i ostra reakcja
alergiczna). Opisywana reakcja natychmiastowa jest najczęściej wywoływana
w wyniku spożycia pokarmów najsilniej
alergizujących: białka mleka krowiego, soi,
białka jaja kurzego, orzeszków ziemnych,
pszenicy oraz owoców morza [1, 2]. Alergia IgE-zależna ma najczęściej charakter
trwały, tj. nie przemija w trakcie procesu wzrastania dziecka. Często mówimy
o tzw. marszu alergicznym, tj. zmianie
manifestacji reakcji alergicznej (alergia
pokarmowa – atopowe zapalenie skóry –
alergia wziewna – astma oskrzelowa).
Należy jednakże zaznaczyć, że reakcja IgE-zależna nie jest jedyną niepożądaną reakcją na pokarmy. Coraz częściej
notuje się występowanie nadwrażliwości
na pokarmy pojawiające się ze znacznym
opóźnieniem od momentu spożycia danego
alergenu. Mówimy wówczas o nadwrażliwości pokarmowej IgA- i IgG-zależnej,
zwanej także utajoną, opóźnioną alergią
pokarmową (typu III). Reakcje te są niepoprawnie (choć powszechnie) nazywane
nietolerancjami pokarmowymi. Należy
bowiem nadmienić, iż „prawdziwe” nietolerancje pokarmowe (reakcje organizmu
na np. laktozę, fruktozę) spowodowane
są niedoborem bądź zbyt niską aktywnością enzymu/-ów rozkładających cukry.
Nietolerancja, w przeciwieństwie do
reakcji alergicznej, nie angażuje układu
immunologicznego, a głównym jej objawem są dolegliwości ze strony przewodu
pokarmowego (biegunki, bóle brzucha)
pojawiające się dość szybko po spożyciu nietolerowanego pokarmu. Z tego
względu nietolerancje pokarmowe są
dość proste do identyfikacji. Kolejną
różnicą pomiędzy opisywanymi reakcjami jest rodzaj „wyzwalacza”, którym
w przypadku alergii (zarówno natychmiastowej, jak i opóźnionej) jest komponenta białkowa pokarmu. Opóźniona
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Jedynie 20% dawki podanej doustnie probiotyków
wytwarzanych klasycznymi metodami przeżywa procesy
trawienne w układzie pokarmowym. Nowoczesna technologia
mikrokapsułkowania MICROBAC zabezpiecza przejście
probiotyku przez układ pokarmowy, zwiększa 5-krotnie
skuteczność kolonizacji jelit i poprawia wynik suplementacji
w porównaniu do zwykłych probiotyków.*
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Dietetyczny środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia
medycznego, do stosowania
od pierwszych dni życia:
Lactobacillus rhamnosus GG
(ATCC 53103) — MICROBAC
Witamina D
Witamina E
MICROBAC

alergia na pokarmy nie jest uwarunkowana genetycznie i wynika z uszkodzenia bariery zlokalizowanej
w jelicie cienkim. Rolą owej bariery jest zadbanie
o to, by do krwi przedostawały się tylko składniki
niezbędne dla organizmu (odpowiednio rozłożone
substancje odżywcze, monomery białek, tłuszczów
czy węglowodanów, elektrolity, składniki mineralne).
Jednocześnie stanowi ona główną linię obrony przed
wnikaniem do krwi bakterii, toksyn oraz innych substancji potencjalnie szkodliwych. Uszkodzenie bariery
jelitowej (w następstwie nadużywania farmaceutyków,
używek, żywności wysokoprzetworzonej, czynników
stresogennych, przebytych chorób czy infekcji itp.)
prowadzi do rozwoju tzw. zespołu jelita przesiąkliwego
(ang. Leaky Gut Syndrome) i całkowitej lub częściowej
utraty kontroli nad elementami, które przenikają z jelit
do krwioobiegu. W układzie krwionośnym pojawia
się więc szereg cząsteczek szkodliwych bądź neutralnych dla ustroju. Przez pewien czas są one sprawnie eliminowane przez elementy układu immunologicznego,

Do postępowania dietetycznego w celu odbudowy mikroﬂory
jelitowej w m.in.: alergii i nadwrażliwości pokarmowej, we
wspomaganiu odporności, w biegunce infekcyjnej, w trakcie i po
antybiotykoterapii. Witamina D przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania układu immunologicznego oraz wspomaga
utrzymanie zdrowych kości i zębów oraz Witamina E chroni
komórki przed stresem oksydacyjnym.
Zalecana dzienna dawka: 10 kropli (5x109 jtk.).
Inne dostępne postaci: LoGGic30® (opakowania: 10 lub 30
kapsułek) – kaps. zawiera 3 miliardy (3 x 109 jtk.) Lactobacillus
rhamnosus GG (ATCC 53103) LoGGic60® (opakowania: 10 lub 20
kapsułek) – 1 kaps. zawiera 6 miliardów (6 x 109 jtk.) Lactobacillus
rhamnosus GG (ATCC 53103).
*Bibliograﬁa dostępna na życzenie.
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przeciwdziałając rozwojowi zakażenia,
zatrucia czy alergii utajonej. W tym celu
wytwarzane są przeciwciała IgA i IgG,
łączące się z odpowiednim antygenem
pokarmowym. Połączenie to aktywuje
pozostałe elementy układu immunologicznego, prowadząc w konsekwencji do rozwoju
stanu zapalnego, początkowo o niskim nasileniu i charakterze miejscowym. Z czasem
rozszerza się on na kolejne tkanki i narządy. Stan zapalny nie ulega ograniczeniu,
gdyż pokarm alergizujący jest systematycznie spożywany. Czas, który upływa
pomiędzy kontaktem z alergenem a rozwojem objawów, wynosi bowiem nawet od
8 do 96 godzin. Przy wysokim stopniu
niespecyficzności objawów (np. migreny,
atopowe zapalenie skóry, nawracające infekcje, problemy gastryczne, otyłość, zespół
chronicznego zmęczenia itp.) samodzielna
identyfikacja alergizującego pokarmu jest
właściwie niemożliwa [1, 3–5].
Obserwacje kliniczne wskazują, iż
utajone reakcje pokarmowe u małych dzieci
przybierają często postać objawów tożsamych z natychmiastową reakcją alergiczną (IgE-zależną). Coraz częściej atopowe
zapalenie skóry, nawracające infekcje czy
dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, wskazujące na potencjalne podłoże
pokarmowe problemu, nie wynikają z alergii IgE-zależnej (testy skórne i testy z krwi
na alergię IgE-zależną dają wyniki ujemne), lecz właśnie z opisywanych utajonych
reakcji na pokarmy w typie IgA i IgG [1].
Z tego względu w niniejszej pracy przedstawiona zostanie potencjalna rola ukrytych reakcji na pokarmy w patogenezie
i/ lub podtrzymaniu wybranych jednostek
chorobowych u dzieci.

Atopowe zapalenie skóry
Atopowe zapalenie skóry to jeden
z najczęstszych problemów dermatologicznych i alergicznych wieku dziecięcego. Do głównych objawów tej
przewlekłej i nawrotowej jednostki
chorobowej należy uporczywy świąd
skóry i zmiany skórne zwane wypryskiem atopowym. U większości chorych
pierwsze objawy choroby pojawiają
się przed ukończeniem 5. r.ż. [6–8].
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Opisywana choroba jest nie tylko związana z olbrzymim dyskomfortem i nierzadko bólem u dziecka, ale nieprawidłowo leczona może prowadzić do zmiany
manifestacji nadwrażliwości. U znacznej
grupy dzieci z atopowym zapaleniem
skóry nierzadko w późniejszym wieku
pojawiają się objawy ze strony układu
oddechowego (alergia wziewna, dychawica oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa,
astma). Diagnostyka atopowego zapalenia skóry jest dość złożona. Uwzględnić
należy to, iż występowanie problemów
skórnych uwarunkowane jest zarówno
determinantą genetyczną, jak i udziałem
czynników środowiskowych. Jeśli rodzice
(jedno bądź obydwoje) byli alergikami,
ryzyko pojawienia się atopowego zapalenia skóry u dziecka rośnie wykładniczo. Kluczową kwestią dla skutecznego
łagodzenia zmian atopowych jest identyfikacja czynnika wyzwalającego, którym mogą być alergeny powietrznopochodne, alergeny pokarmowe, alergeny
pochodzenia zwierzęcego, pyłki roślin
i inne [7, 8]. Aby zidentyfikować czynniki
aktywujące zaostrzenie zmian skórnych
przeprowadza się najczęściej oznaczenie
poziomu immunoglobulin IgE (całkowite IgE, swoiste IgE). U znacznej grupy
pacjentów pediatrycznych z atopowym
zapaleniem skóry miano IgE nie jest
jednak podwyższone. Innymi słowy,
dziecko nie wykazuje reakcji alergicznej w typie natychmiastowym na alergeny pokarmowe czy wziewne. Badania
naukowe wykazały, iż w grupie dzieci
z atopowym zapaleniem skóry znaczenie w zaostrzeniu procesu chorobowego
mogą mieć utajone reakcje na pokarmy,
wywołujące reakcje zarówno IgA-, jak
i IgG-zależne. Przytoczyć należy chociażby badanie wykonane przez Ercan H.
i wsp., w którym wykazano, iż u dzieci
z atopowym zapaleniem skóry poziom
swoistych przeciwciał IgA- i IgG-zależnych przeciwko wybranym pokarmom
jest znacznie wyższy aniżeli w grupie
kontrolnej, którą stanowiły dzieci zdrowe, bez objawów atopii. Różnica ta wystąpiła na wysokim poziomie istotności
statystycznej (p = 0,026) [9]. Co więcej,
wykryto dodatnią korelację pomiędzy
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mianem przeciwciał swoistych IgG i IgA
na pokarmy a nasileniem zmian atopowych. Autorzy wspomnianego badania
konkludują, iż podwyższone poziomy
IgG i IgA mogą odgrywać rolę w kształtowaniu fenotypu atopowego zapalenia
skóry, w aspekcie nasilenia choroby
i alergicznego jej charakteru. Im niższe były bowiem miana IgG i IgA, tym
niższy był wskaźnik atopii i łagodniejsza postać atopowego zapalenia skóry.
Można założyć, że odpowiednia dieta
eliminacyjna, prowadząca do redukcji
miana przeciwciał IgA i IgG przeciwko
spożywanym pokarmom może być dla
części pacjentów opcją ograniczenia
aktywności choroby i poprawy stanu
skóry. Eliminacja z diety pokarmów
nietolerowanych prowadzi do stopniowego obniżania miana przeciwciał
względem tych pokarmów. Obserwacje te
potwierdza analiza Hon K.L. i wsp. [10].
We wspomnianej analizie oceniano
poziom swoistych przeciwciał IgA i IgG
przeciwko kilkudziesięciu powszechnie
spożywanym pokarmom u 30 pacjentów z atopowym zapaleniem skóry.
W momencie kwalifikacji do badania
oceniano: stopień aktywności choroby
(skala SCORAD ang. Severity Scoring of
Atopic Dermatitis), nasilenie wyprysku
atopowego według skali Nottingham
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(NESS, ang. Nottingham Egzema Severity Score), jakość życia u pacjentów
pediatrycznych z chorobami dermatologicznymi (CDLQI, ang. Children’s
Dermatology Life Quality Index),
uwodnienie skóry, naskórkową utratę wody, liczbę i rodzaj stosowanych
miejscowo leków kortykosteroidowych
oraz leków antyhistaminowych. Na
podstawie uzyskiwanych wyników
wdrażano dietę eliminacyjną w celu
wycofania z jadłospisu pacjenta produktów alergizujących w typie IgG
i IgA. Wdrożona dieta oceniona została jako wysoce efektywna (bardzo
dobre efekty/dobre efekty) w łagodzeniu atopowego zapalenia skóry
zarówno w aspekcie oceny parametrów
klinicznych, jak i odczuć pacjenta.
Konkludując, badanie utajonych reakcji na pokarmy w podklasie IgA i IgG i wdrożenie celowanej
diety eliminacyjnej jest wartościową
opcją diagnostyczną u dzieci z atopowym zapaleniem skóry, zwłaszcza
FOOD FORUM 6(16)/2016

gdy badanie poziomu przeciwciał
w klasie IgE nie wykazało żadnych
nieprawidłowości.

Nawracające infekcje
U dzieci z alergią pokarmową szczególnie często obserwuje się współwystępowanie nawracających infekcji.
Powiązanie pomiędzy nawracającymi
infekcjami górnych dróg oddechowych
i alergią pokarmową zostało wykazane
w rozlicznych badaniach. Co więcej,
opisywane infekcje uznawane są za jeden
z najczęściej występujących w populacji
pediatrycznej objawów alergii. Należy
oczywiście unikać twierdzeń, iż alergia
pokarmowa jest główną przyczyną nawracających infekcji, tym niemniej korelacja
ta jest dość często obserwowana [11].
Obserwacje empiryczne wskazują, iż
w sporej grupie pacjentów wdrożenie
diety eliminacyjnej przyczynia się do
redukcji liczby infekcji w ciągu roku,
zmniejszenia ilości stosowanych anty-

biotyków i dni nieobecności dziecka
w przedszkolu czy szkole. Zaznaczyć
należy, iż nie tylko alergia natychmiastowa (IgE-zależna) powiązana jest
z pogorszeniem właściwości ochronnych organizmu. Jak wspomniano we
wstępie niniejszego artykułu, u dziecka
z utajonymi reakcjami na pokarmy (IgAi IgG-zależnymi) układ immunologiczny
jest dość silnie angażowany w eliminację
powstałych kompleksów immunologicznych przeciwciało – antygen pokarmowy.
Nadmierne obciążenie mechanizmów
immunologicznych skutkuje swoistą
niewydolnością opisywanego układu do
walki z rzeczywistym zagrożeniem, tj.
czynnikami mikrobiologicznymi (wirusy, bakterie) wywołującymi infekcje
górnych dróg oddechowych. Usunięcie kompleksów immunologicznych po
pewnym czasie od wdrożenia celowanej
diety eliminacyjnej skutkuje częstokroć
znaczącym spadkiem liczby infekcji
u dziecka. Należy jednak unikać wdrażania diety eliminacyjnej u dziecka bez
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uprzedniego wykonania odpowiednich
badań. W praktyce rodzice częstokroć
wykluczają ad hoc z diety dziecka mleko
i przetwory mleczne, ewentualnie gluten, w celu poprawy odporności. Należy
tymczasem pamiętać, iż każda eliminacja pokarmów z diety dziecka powinna
znaleźć uzasadnienie w wynikach badań
laboratoryjnych (tj. należy potwierdzić
złą tolerancję eliminowanego składnika), a dieta eliminacyjna powinna być
prowadzona pod okiem dietetyka, aby
zapobiegać niedoborom składników
pokarmowych, co jest szczególnie istotne
w okresie wzrostu i rozwoju.

Problemy gastryczne
Jest wiele doniesień wskazujących
na celowość wdrożenia diety eliminacyjno-rotacyjnej, opartej na wynikach
badań opóźnionych reakcji na pokarmy
u pacjentów raportujących dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.
W sytuacji gdy występują bóle brzucha,

biegunki, zaparcia, refluks żołądkowo-jelitowy, mdłości i inne problemy
gastryczne oraz jednocześnie wykluczona została organiczna przyczyna
dolegliwości, ocena niepożądanych
reakcji na pokarmy jest wysoce celowa. Dotychczas przeprowadzono szereg badań wskazujących na efektywność diety eliminacyjnej w opisywanej
grupie pacjentów, aczkolwiek należy
zaznaczyć, iż większość analiz przeprowadzona została w grupie pacjentów dorosłych. Nie zmienia to faktu,
iż wdrożenie interwencji żywieniowej,
mającej na celu eliminację nietolerowanych pokarmów, przyczynia się do
poprawy funkcjonowania przewodu
pokarmowego także u pacjentów pediatrycznych. Nawracające bóle brzucha
i zaburzenia w oddawaniu stolca, częstokroć z towarzyszącymi wzdęciami,
bez widocznej przyczyny organicznej,
klasyfikowane są zgodnie z kryteriami
rzymskimi jako tzw. zespół nadwrażliwego jelita. Najczęściej wyróżnia się

manifestację zaparciową, biegunkową
oraz mieszaną opisanego zespołu. Do
potencjalnych przyczyn tej jednostki
zalicza się nadwrażliwość trzewną, stres
psychiczny, zaburzenia mikrobioty,
przebyte zakażenia bakteryjne i wirusowe, ale coraz częściej także nadwrażliwości pokarmowe IgA- i IgG-zależne.
Znaczna grupa pacjentów obserwuje
bowiem zaostrzenie objawów ze strony
przewodu pokarmowego po spożyciu
określonych pokarmów (Shanahan F.).
Z tego względu dopasowana dieta jest
często wartościowym uzupełnieniem
standardowych metod leczenia.
Przeprowadzone dotychczas analizy wykazały, iż dopasowana dieta,
oparta na wynikach badania swoistych
przeciwciał IgA/IgG względem nietolerowanych składników pokarmowych,
przyczynia się do nie tylko do obniżenia
miana przeciwciał, ale także do istotnej poprawy stanu klinicznego pacjenta, normalizacji rytmu i konsystencji
wypróżnień, redukcji bądź eliminacji
bólów brzucha oraz całościowej poprawy funkcjonowania przewodu pokarmowego. Stopień poprawy uzależniony był w większości analiz od stopnia
przestrzegania zaleceń dietetycznych
przez pacjenta. Istotna jest obserwacja,
www.food-forum.pl
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iż wraz z poprawą kliniczną i redukcją
nasilenia dolegliwości pacjenci raportowali poprawę jakości życia [13–23].
Ponieważ zespół jelita nadwrażliwego diagnozowany jest w coraz młodszej
grupie wiekowej, celowe jest przeprowadzenie dalszych analiz naukowych
mających na celu potwierdzenie skuteczności wdrożonej interwencji dietetycznej w grupie pacjentów pediatrycznych. Jest to o tyle ważne, że obserwacje
empiryczne rozlicznych lekarzy i dietetyków klinicznych wskazują na istotną
poprawę funkcjonowania przewodu
pokarmowego u dzieci z zaburzeniami
czynnościowymi w efekcie wdrożenia
dopasowanej diety eliminacyjnej.

Otyłość i nadwaga
Patogeneza nadwagi i otyłości ma
podłoże wieloczynnikowe. Najczęściej
jednostki te wiąże się z przyjmowaniem przez pacjenta nadmiernej ilości
energii prowadzącym do gromadzenia
się tkanki tłuszczowej oraz brakiem
aktywności fizycznej. Współcześnie
skierowanie zasadniczej uwagi na te
właśnie aspekty stanowi najczęstszą
metodę walki z nadmierną masą ciała.
U pewnej grupy pacjentów, mimo stosowania przez nich diety o obniżonej
energetyczności, jak również wdrażania
regularnej aktywności fizycznej, nie
odnotowano korzyści współmiernych
do włożonego zaangażowania i wysiłku. Okazuje się bowiem, że nadwaga
i otyłość mogą być związane nie tylko
z nieodpowiednią dietą i stylem życia,
ale również z trwającym ogólnoustrojowym stanem zapalnym, wywołanym
nadwrażliwościami pokarmowymi
w klasie IgG/IgA.
Przeprowadzone dotychczas badania wskazują na alergie pokarmowe typu
IgG/IgA jako jeden z czynników generujących powstawanie stanu zapalnego
w całym organizmie, który w konsekwencji może prowadzić do rozwoju
insulinooporności i/lub leptynooporności. Zaistniały stan zapalny związany jest z podwyższonym poziomem
jego mediatorów, m.in. TNF-α, białka
FOOD FORUM 6(16)/2016

C-reaktywnego (CRP) oraz interleukin
prozapalnych, takich jak: IL-1 i IL-6.
Objawami tych zaburzeń mogą być
właśnie nadwaga i otyłość.
Podwyższony poziom czynnika
martwicy nowotworów TNF-α, poprzez
zahamowanie prawidłowej pracy receptorów dedykowanych insulinie, prowadzi do utrzymywania jej wysokiego
poziomu we krwi. Co więcej, trzustka,
aby utrzymać prawidłową glikemię,
produkuje coraz więcej insuliny. Prowadzi to do wystąpienia hiperglikemii
czy hiperinsulinemii, a nawet uszkodzenia trzustki. Utrzymujący się wysoki
poziom glukozy we krwi prowadzi też
do wzmożonej produkcji triglicerydów,
gromadzonych następnie w tkance
tłuszczowej [24, 25, 26].
Podobny mechanizm dotyczy leptyny, która po przyłączeniu się do swoistych receptorów wpływa na regulację
prawidłowego przyjmowania pokarmu. Przewlekły stan zapalny związany
z wysokim poziomem TNF-α prowadzi
do uszkodzenia receptorów leptynowych, skutkując zaburzonym odczuwaniem głodu – pacjent nie uzyskuje stanu
sytości, w efekcie czego każdorazowo
przyjmuje nadmierną ilość pokarmów,
powodując stały wzrost masy ciała.
Obecne wyniki badań wskazują, że wdrożenie diety eliminacyjnej
opartej o wyniki badań alergii IgG/IgA
prowadzi do redukcji stanu zapalnego,
przywracając jednocześnie prawidłowe
funkcjonowanie insuliny oraz leptyny. Dzięki temu przywrócona zostaje
prawidłowa glikemia, a częstotliwość
przyjmowania pokarmów ulega regulacji, umożliwiając tym samym powrót
do należnej masy ciała [27].
Dlatego u części osób zmagających
się ze zbyt wysoką wagą, u których ograniczenie podaży energii i jednoczasowe włączenie aktywności fizycznej nie
przynoszą pożądanych efektów, celowe
i zasadne jest wprowadzenie diety eliminacyjnej opartej na wynikach badania
alergii pokarmowych IgG/IgA. Efekt
ten osiągany jest bez jednoczesnego stosowania diety uwzględniającej deficyt
energetyczny.

Ukryte reakcje
na pokarmy
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Zaburzenia ze
spektrum autyzmu
Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, związanym z nieprawidłową
pracą układu nerwowego człowieka. Jednostka ta, ze względu na mnogość objawów, m.in.: brak kontaktu wzrokowego,
niewykazywanie interakcji społecznej,
samookaleczanie, a także autoagresję,
zakwalifikowana została do szerokiej grupy
schorzeń nazwanej spektrum zaburzeń
autystycznych (ASD). Obecnie odnotowuje
się stały wzrost występowania autyzmu
w społeczeństwie. Co więcej, dotychczas
nie udało się jeszcze ustalić konkretnej
przyczyny jego występowania oraz jednoznacznej metody leczenia [28, 29, 30].
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Ze względu na fakt, iż większość
pacjentów z ASD raportuje dolegliwości
ze strony układu pokarmowego, coraz
częściej rozważa się wdrożenie odpowiedniej diety eliminacyjnej w celu redukcji
nasilenia problemów gastrycznych.
U osób ze zdiagnozowanym ASD
najczęściej obserwuje się nieprawidłowości w pracy przewodu pokarmowego,
takie jak: bóle brzucha, zaparcia, refluks
żołądkowo-przełykowy czy mdłości. Za
jeden z głównych czynników prowadzących do ich wystąpienia uznaje się zaburzenie mikroflory jelitowej, stanowiącej
jeden z podstawowych elementów składowych bariery jelita cienkiego. W konsekwencji dochodzi do jej uszkodzenia
i utraty selektywności wchłaniania (tzw.
zwiększona przepuszczalność bariery
jelitowej). Do krwioobiegu zaczynają
przenikać nie w pełni strawione cząstki
pokarmowe. Co więcej, u znacznej części
osób z ASD jednocześnie są obserwowane niedobory enzymów warunkujących
prawidłowe trawienie przyjmowanego
pokarmu. Prowadzi ono do powstawania
egzorfin (neuroaktywnych peptydów),
mających zdolność przenikania bariery
krew – mózg, których oddziaływanie na
organizm człowieka przypomina działanie substancji opioidowych, takich jak
morfina czy heroina. Organizm, starając się zwalczać egzorfiny przenikające
do krwioobiegu, intensywnie wytwarza przeciwciała IgG, co skutkuje pojawieniem się ogólnoustrojowego stanu
zapalnego. Przeciwciała po połączeniu
się z antygenem pokarmowym wchłoniętym do krwioobiegu, tworzą kompleksy
immunologiczne, których obecność może
mieć bezpośredni negatywny wpływ na
pracę ośrodkowego układu nerwowego
[31, 32, 33, 34, 35].
Współcześnie jedną z najczęściej
stosowanych diet u osób z ASD jest dieta
GFCF (gluten-free, casein-free), eliminująca dwie najczęściej omawiane egzorfiny: powstałą z kazeiny kazomorfinę oraz
powstającą z glutenu gliadomorfinę. Jeśli
po wprowadzeniu takiej diety zostaną
odnotowane korzyści objawiające się
m.in.: poprawą interakcji społecznych,
poprawą mowy, zmniejszeniem autoFOOD FORUM 6(16)/2016

agresji, a także ustąpieniem problemów
w pracy przewodu pokarmowego, zaleca
się wykonanie badań alergii IgG/IgA.
Umożliwi to opracowanie celowanej diety,
wykluczającej wszystkie egzorfiny z diety
pacjenta. Z przeprowadzonych dotychczas
badań wynika bowiem, iż odpowiednio
dostosowana dieta, oparta na wynikach
badań IgG/IgA, prowadzi do ograniczenia
negatywnych objawów u znacznej części
osób z ASD [34, 36, 37, 38].
Jak wskazują obserwacje kliniczne, utajone reakcje pokarmowe mogą
być przyczyną rozlicznych jednostek
chorobowych, także wśród dzieci.
Ocena nadwrażliwości pokarmowych
IgA- i IgG-zależnych jest wartościową
opcją terapeutyczną w przedstawionych
w niniejszym artykule sytuacjach klinicznych, szczególnie gdy standardowa
diagnostyka nie prowadzi do ustalenia patogenezy problemu. Podkreślić
należy jednocześnie, iż eliminacja
pokarmów niemająca podstaw klinicznych (wyniki testów alergicznych
IgE i/lub IgA-/IgG-zależnych) nie jest
wskazana zwłaszcza u dzieci będących
w fazie dynamicznego wzrostu i rozwoju. Jednocześnie jakakolwiek dieta
eliminacyjna powinna być prowadzona
pod okiem doświadczonego dietetyka
w celu zapewnienia odpowiednio zbilansowanej i pełnowartościowej diety. Q
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