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Chyba nigdy w historii nie kojarzono tak ściśle stanu 
przewodu pokarmowego z zachowaniem zdrowia czło-
wieka, jak dzieje się to w ostatnich dziesięcioleciach. Nie 
tylko zwracamy coraz baczniejszą uwagę na to jak „czuje 
się” nasz przewód pokarmowy, ale również coraz po-
wszechniej podchodzimy bardzo poważnie do naszej 
diety.

Zazwyczaj im większą uwagę poświęcamy jakiemuś za-
gadnieniu, tym więcej zaskakujących obserwacji to przy-
nosi. Część z nich to odkrycia szybko i powszechnie ak-
ceptowane, jak choćby przypisanie zdrowym jelitom 
kluczowej roli w zachowaniu odporności człowieka. Ale 
niektóre nowo odkrywane zjawiska powodują sporo za-
mieszania, a często nawet początkowego oporu zainte-
resowanych środowisk. Tak było z opisywanym od kilku 
już dekad wpływem rozszczelnienia bariery jelitowej na 
funkcję jelit. Dopiero usilne starania kilku zespołów ba-
dawczych na całym świecie doprowadziły do zgroma-
dzenia tak przekonujących dowodów, że złamało to nie-
mal do końca opór najzagorzalszych sceptyków.

Aby docenić i zaakceptować znaczenie rozszczelnienia 
bariery jelitowej dla rozwoju dość szerokiego spektrum 
zjawisk patologicznych w organizmie, konieczne jest 
uwzględnienie pozornie czasem niepowiązanych proce-
sów patogenetycznych, np. nieprawidłowego wchłania-
nia i patologicznej aktywacji układu immunologicznego. 
Dlatego coraz częściej potrzebna jest współpraca inter-
dyscyplinarna w obrębie zespołów badawczych zajmu-
jących się tymi zagadnieniami.

Bardzo podobna sytuacja występuje w związku z kolej-
nym związanym ze zdrowiem jelita zjawiskiem, wywołu-
jącym poważne kontrowersje i wiele niepotrzebnych 
emocji. Jest nim obecność w surowicy krwi przeciwciał 
klasy IgG przeciwko antygenom pokarmowym. Z jednej 
strony obecność takich przeciwciał przeciwko wybra-
nym antygenom stwierdzana jest w sposób niepodwa-
żalny u niektórych ludzi poddających się testom.  

Z drugiej strony tylko niektórzy z mających pozytywne 
wyniki testów prezentują - najczęściej tylko okresowo - 
jakiekolwiek objawy, które mogłyby być powiązane  
z nieprawidłową funkcją jelit. Ten ostatni fakt znacznie 
ułatwił sceptycznie nastawionym, wpływowym przedsta-
wicielom środowiska medycznego zanegowanie istnie-
nia zależnej od IgG nadwrażliwości na antygeny 
pokarmowe.

Zjawisko niewątpliwie istnieje i wkrótce będziemy naj-
prawdopodobniej wiedzieć o nim znacznie więcej. Tym-
czasem warto by swój stosunek do niego zrewidowali 
zarówno przeciwnicy, bo w wyniku negacji problem nie 
zniknie, jak i „zagorzali” zwolennicy. Ci ostatni po to by 
nie zapominali, że dodatni wynik testu nie jest chorobą  
i leczenie na jego podstawie pacjenta np. drastyczną 
dietą może być niepotrzebne, a nawet szkodliwe.

Trzeba ostudzić emocje i spojrzeć na problem jeszcze 
raz, tym razem racjonalnie. Do tego konieczne jest 
uwzględnienie całego szeregu zjawisk patogenetycz-
nych, począwszy od rozszczelnienia bariery jelitowej, 
poprzez nieprawidłową immunizację, aż do rozwoju 
przewlekłego zapalenia w tkankach w wyniku odkłada-
nia agregujących kompleksów immunologicznych. Dla-
tego warto też przypomnieć sobie, jak zbudowane jest 
jelito i jak spełnia ono swoje najważniejsze funkcje.

Mam nadzieję, że celowi temu posłuży przedstawio-
ny poniżej tekst, który oparty jest o rozdział w mo-
nografii naukowej (Colostrum – naturalny regulator 
układu immunologicznego, Maciej Hałasa, Wydaw-
nictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie, 2020).

Życzę Państwu miłej i mam nadzieję pożytecznej 
lektury.

Maciej Hałasa

SZCZELNOŚĆ BARIERY JELITOWEJ, 
A IgG ZALEŻNA NADWRAŻLIWOŚĆ NA POKARMY
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Dr n med. Maciej Hałasa jest absolwentem Wydziału Le-
karskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 
(1979-1985). W latach 1990-1994 odbywał studia pody-
plomowe w zakresie immunologii na University of Alberta 
w Edmonton, Kanada. Od roku 1994 pracuje w PAM,  
a obecnie PUM (Pomorskim Uniwersytecie Medycznym) 
w Zakładzie Biochemii i Żywienia Człowieka. W roku 1997 
obronił w PAM doktorat na temat „Apoptoza i proliferacja 
w różnych stadiach dojrzałości limfocytów krwi obwodo-
wej”. Oprócz podstawowej działalności naukowej (m.in. 
pionierskie badania w zakresie pozyskiwania pluripoten-
cjalnych komórek macierzystych VSEL, oraz zagadnienia 
dotyczące szczelności bariery jelitowej) i dydaktycznej  

 
(immunologia, patofizjologia), zajmuje się zagadnienia-
mi praktycznymi związanymi z szeroko rozumianą od-
pornością, jej zaburzeniami, a także możliwościami regu-
lacji i poprawy jej funkcjonowania. Głównym polem jego 
zainteresowań są przewlekłe i nawracające zapalenia, 
szczególnie dróg oddechowych. 

W ostatnich latach zajmuje się przede wszystkim funkcją 
układu immunologicznego jelit, jego związkiem z zabu-
rzeniami odporności oraz rozwojem uczuleń, a także 
możliwościami jego naturalnej regulacji (m.in. colostrum, 
probiotyki). Zagadnienia te stały się przedmiotem cyklu 
kilkudziesięciu wykładów wygłaszanych w ostatnich la-
tach w całej Polsce. 

Oddajemy w Państwa ręce materiał dotyczący nadwrażliwości pokarmowej IgG zależnej. Istnienie takiej nad-
wrażliwości budzi dziś wiele kontrowersji, dlatego bardzo się cieszymy, iż możemy oddać głos specjaliście immu-
nologowi – dr Maciejowi Hałasie. Razem z panem doktorem mamy nadzieję, iż tekst uporządkuje naszą wiedzę 
na dziś oraz pomoże zrozumieć to zjawisko. 

Zapraszamy do lektury. 

ALAB laboratoria 

www.alablaboratoria.pl

      www.facebook.com/ALABlaboratoria

https://www.facebook.com/ALABlaboratoria
https://sklep.alablaboratoria.pl/
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Jednym z najważniejszych zagadnień związanych z prawidłową funkcją jelit i to zarówno w kontekście ich funkcji trawienno-
-absorpcyjnej, jak i immunologicznej jest funkcjonowanie bariery jelitowej. Choć ta struktura odgrywa tak niezwykle istotną 
rolę, wiedza na temat jej funkcjonowania i znaczenia w fizjologii człowieka dopiero od kilku lat zaczyna przenikać do świa-
domości środowisk medycznych. A jak wynika z poniższego przeglądu, zależności pomiędzy stanem bariery jelitowej,  
a wieloma aspektami zdrowia człowieka są czasem zaskakująco bliskie. 

Podstawowym zadaniem barier nabłonkowych w organizmie jest aktywne utrzymywanie polaryzacji, czyli zróżnicowanych 
środowisk po obu ich stronach. Z wyjątkiem naskórka, nabłonki pełnią rolę tzw. barier półprzepuszczalnych. Oznacza to, że 
spośród substancji zawieszonych w płynach po obu stronach bariery, przepuszczane są tylko te, które są odpowiednio ma-
łych rozmiarów (np. małe jony jak sód czy potas), albo ich transport odbywa się w sposób aktywnie wspomagany (Ryc. 1). 
Umożliwia to tzw. transport transcelularny, czyli odbywający się poprzez komórki nabłonkowe, które mają pełną kontrolę 
nad tym co przekracza tworzoną przez nie barierę. Aby wyeliminować możliwość niekontrolowanego przez komórki trans-
portu pozakomórkowego czyli paracelularnego, komórki w obrębie jednej warstwy nabłonka połączone są swego rodzaju 
nieprzenikliwym, wielowarstwowym płaszczem białkowym. Takie ścisłe połączenia (ang. tight junctions) tworzone przez 
około 40 różnych białek z okludyną i klaudyną na czele, łączą się z cytoszkieletem sąsiadujących komórek zapewniając za-
chowanie właściwej funkcji nabłonków.

Środowisko X

Środowisko Y

Ryc. 1. Najważniejsza funkcja nabłonków tworzących bariery półprzepuszczalne czyli zachowanie polaryzacji pomiędzy 
dwoma środowiskami rozdzielanymi przez nabłonek. Transport odbywa się poprzez komórki aktywnie kontrolujące rodzaj 
przepuszczanych substancji, a przestrzenie pomiędzy komórkami nabłonka uszczelnione są przez ścisłe połączenia.

Wśród wszystkich barier nabłonkowych w organizmie, barie-
ra jelitowa pełni wyjątkową rolę ze względu na kontrolowany 
przez nią ogromnie nasilony transport przeznabłonkowy, 
związany z jedną z podstawowych funkcji jelit, czyli wchła-
nianiem substancji odżywczych. Nabłonek jelitowy prowadzi 
przez cały czas nadzór nad charakterystyką, w tym głównie 

wielkością wchłanianych fragmentów pochodzących z po-
karmów. Gdyby duże fragmenty pokarmów, np. wielkości 
białek lub peptydów, były wchłaniane w znaczących ilo-
ściach, przedostawanie się ich do organizmu mogłoby wy-
woływać trzy potencjalnie niepożądane efekty:

BARIERA JELITOWA (BJ)
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• wpływ toksyczny lub wywołujący zapalenie - na 
tkanki jelita, na wątrobę po rozprowadzeniu przez krą-
żenie wrotne, a w końcu na cały organizm,

• niewłaściwy wpływ regulacyjny zawartych w pokar-
mie obcogatunkowych enzymów, hormonów lub innych 
substancji regulacyjnych o potencjalnym podobieństwie 
strukturalnym i funkcjonalnym do czynników endogen-
nych człowieka,

• immunizację przeciwko antygenom pokarmowym 
prowadzącą do potencjalnej nadwrażliwości na pokar-
my, lub rozwoju autoagresji poprzez np. reakcje 
krzyżowe.

Nabłonek jelitowy zabezpiecza nas przed wchłanianiem 
znaczących ilości substancji większych i bardziej złożonych 
od cząsteczek, które mogą być wchłaniane bez istotnych 
ograniczeń (Ryc. 2A). Te niewielkie, podstawowe składowe 
wchłanianej materii, przede wszystkim aminokwasy, cukry 
proste i kwasy tłuszczowe lub monoacyloglicerole, muszą 
być wchłaniane w dużych ilościach, ponieważ mają ogrom-
ne znaczenie dla organizmu jako substraty energetyczne lub 
materiały budulcowe. Dzięki rozbiciu przez proces trawienny 

przybierają one małe rozmiary, a przede wszystkim mają ni-
ski stopień złożoności. Gwarantuje to pozbawienie ich tok-
sycznej lub regulacyjnej aktywności czynnościowej, a także 
charakterystyki antygenowej mogącej prowadzić do ich roz-
poznawania przez układ odpornościowy. Tak dalece zdegra-
dowane cząsteczki materii organicznej można nazwać ano-
nimowymi, bo niezależnie od ich obcogatunkowego 
pochodzenia, ich źródło jest przez nas nierozpoznawalne. 
Dlatego pozostają one dla nas obojętne, a jeśli wystąpi po-
trzeba, ich dowolna ilość może być bezpiecznie i bezproble-
mowo wchłaniana, bez obawy wywołania któregokolwiek  
z trzech wyżej wymienionych niepożądanych efektów.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu dochodzi do istotnego rozsz-
czelnienia ścisłych połączeń między komórkami nabłonka 
lub uszkodzenia struktury nabłonka, następuje niekontrolo-
wana absorbcja większych, czyli „nie-anonimowych” cząstek 
materii pokarmowej (Ryc. 2B). Ich wielkość zależy od stopnia 
rozszczelnienia bariery nabłonkowej, lecz już nawet niewiel-
kie, ale przekraczające granice „anonimowości”, nieprawi-
dłowo wchłaniane cząsteczki mogą prowadzić do rozwoju 
patologii.

Proteiny Peptydy Aminokwasy

Enzymy

Wchłaniane są przede
wszystkim aminokwasy

Enzymy

Wchłaniane są aminokwasy,
ale również znaczące ilości
peptydów, a nawet białek

Normalna przepuszczalność Podwyższona przepuszczalność 
A B

Ryc. 2. Porównanie trawienia i wchłaniania białek w warunkach normalnej (A) i podwyższonej (B) przepuszczalności bariery 
jelitowej. W zależności od stopnia rozszczelnienia wchłaniane mogą być mniejsze (peptydy) lub większe (proteiny) cząsteczki 
potencjalnie aktywne toksycznie, regulacyjnie lub antygenowo. Wchłanianie zbyt dużych cząsteczek praktycznie nie jest zależ-
ne od sprawności trawienia w świetle jelita, ale przede wszystkim od szczelności jego nabłonka.
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CZYNNIKI ROZSZCZELNIAJĄCE BARIERĘ JELITOWĄ

Powodów rozszczelnienia bariery jelitowej jest wiele i z pewnością dziś jesteśmy jeszcze dalecy od poznania ich wszystkich. 
Najważniejsze z tych poznanych dotychczas zostały przedstawione na rycinie 3.

d

a b c

Ryc. 3. Czynniki i związane z nimi patomechanizmy zwiększające przenikliwość bariery jelitowej: a) gluten bezpośrednio 
zwiększa przepuszczalność nabłonka poprzez mechanizm związany z nadmiernym uwalnianiem zonuliny, a także indukuje 
aktywną odpowiedź immunologiczną na gluten u osób posiadających allele DQ2 i DQ8 w układzie MHC klasy II, co  
w konsekwencji może prowadzić do rozwoju tzw. reakcji krzyżowej z własnymi antygenami (m.in. transglutaminazą tkanko-
wą), zapalenia w śluzówce jelita, uszkodzenia śluzówki i rozwoju objawowej celiakii; b) niesterydowe leki przeciwzapalne po-
wodują zwiększenie przepuszczalności nabłonka m.in. na drodze uszkodzenia śluzówki i wywołania zapalenia w ścianie jelita. 
c) Antybiotyki prowadzą do zwiększenia przepuszczalności m.in. poprzez wywołanie dysbiozy w jelicie; d) stres i nadmierny 
wysiłek fizyczny wywołują m. in. niedokrwienie jelit i jeśli przybiera ono znaczne rozmiary i trwa wystarczająco długo, prowadzi 
do uszkodzenia komórek nabłonka jelitowego i jego zwiększonej przepuszczalności.

• nadmierne wydzielanie zonuliny, czyli fizjologiczne-
go czynnika rozluźniającego ścisłe połączenia między 
komórkami nabłonków (różne przyczyny, w tym spoży-
wanie glutenu)

• uszkodzenie nabłonka jelitowego – toksyczne („błę-
dy dietetyczne”, niektóre leki lub toksyny bakteryjne)  
i zapalne (szerokie spektrum przyczyn zapaleń w ścianie 
jelita, w tym skutki uszkodzeń w wyniku przyjmowania 
niesterydowych leków przeciwzapalnych)

• niedokrwienie jelita prowadzące do uszkodzenia  
i spadku potencjału regeneracyjnego nabłonka (nad-
mierny wysiłek z przesunięciem krwi z trzewi do mięśni, 
stres psychiczny)

• dysbioza - wpływa negatywnie na stan nabłonka  
jelitowego zarówno z powodu zaniku protekcyjno - re-
gulacyjnego wpływu flory fizjologicznej, jak i z powodu 
rozwoju flory patogennej (przewlekła lub intensywna 
antybiotykoterapia, niewłaściwa dieta)

BARIERA JELITOWA (BJ)

Wydaje się, że najważniejsze dla pełnego poznania czynników rozszczelniających barierę jelitową, jest lepsze zrozumienie 
bezpośrednich mechanizmów prowadzących do rozwoju tego zjawiska i ich przyczyn:
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Należy dodać, że w wielu przypadkach rozszczelnienia ba-
riery jelitowej wymienione tu mechanizmy występują łącznie, 
w różnych kombinacjach. Utrudnia to znacznie opis  
i zrozumienie przyczyn rozszczelnienia oraz ich skutków,  
a także sprzyja sceptycyzmowi części środowisk medycz-
nych dla akceptacji znaczenia szczelności bariery jelitowej  
w patologii człowieka.

Taka złożoność przyczyn i trudności ze zdefiniowaniem skut-
ków rozszczelnienia bariery jelitowej powodują również, że 
reakcja niektórych ośrodków opiniotwórczych sugerujących 
różne strategie w profilaktyce zdrowotnej bywa nieracjonal-
na. Odkrycie związku spożywania glutenu z rozwojem celia-
kii, a następnie celiakii z zachorowaniem na inne choroby 
autoimmunologiczne spowodowało paniczny wręcz odwrót 
od spożywania pokarmów zawierających gluten wśród 

niektórych środowisk zorientowanych na zachowania proz-
drowotne. Tak drastyczne reakcje wydają się być nie do koń-
ca uzasadnione, szczególnie, że gluten odpowiada jedynie 
za część przypadków rozszczelnienia bariery jelitowej, a po-
nadto nasilone efekty jego działania obserwuje się tylko  
u części populacji. Ważniejsze wydaje się utrzymywanie ilości 
i częstotliwości spożywania glutenu przez ”nienadwrażliwą” 
na gluten większość populacji ludzkiej na umiarkowanym 
poziomie. Należy ponadto dążyć do uzyskania jak najszer-
szej świadomości społecznej, że pozostałe czynniki odpo-
wiedzialne za rozszczelnienie bariery jelitowej są równie 
istotne i powinny być uwzględniane w profilaktyce prozdro-
wotnej. Samo odstawienie glutenu nie tylko jest zazwyczaj 
zbyteczne, ale nie gwarantuje również zachowania właściwej 
szczelności bariery jelitowej.

Niechęć do akceptacji przez środowisko medyczne istotnej 
roli rozszczelnienia bariery jelitowej spowodowała, że choć 
zjawisko znane jest od dekad, a jego analizy oparte na da-
nych pochodzących z badań naukowych publikowane są od 
dawna w najpoważniejszych czasopismach naukowych, le-
karze mają wciąż podzielone opinie w tej kwestii. Dopiero 
odkrycie roli zonuliny przez Alessio Fasano spowodowało, 
że obecnie jest już trudno kompletnie negować związek roz-
szczelnienia bariery jelitowej z rozwojem zjawisk patologicz-
nych u człowieka.

Wciąż przedmiotem dyskusji pozostaje szerokość zakresu 
patologii związanych z rozszczelnieniem. Entuzjaści tego 
odkrycia, często nieposiadający adekwatnego wykształcenia 
medycznego, chętnie przypisują rozliczne problemy zdro-
wotne jednej przyczynie jaką jest nieszczelna bariera jelito-
wa. Taka nieuzasadniona przesada, oparta najczęściej na 
„intuicji” lub co najwyżej na występowaniu związku staty-
stycznego między rozszczelnieniem a daną jednostką cho-
robową, powoduje, że negacja roli podwyższonej przenikli-
wości bariery jelitowej w patologii człowieka staje się znacznie 
ułatwiona. 

Współczesny zasób wiedzy podstawowej pochodzącej  
z różnych gałęzi medycyny, w tym z immunologii, pozwala 

na próby wyjaśniania patomechanizmów znacznej części 
zjawisk chorobowych potencjalnie rozwijających się w związ-
ku z przeciekaniem bariery jelitowej. Stało się to możliwe 
mimo istnienia wciąż jeszcze niepełnych dowodów bezpo-
średnio dokumentujących takie patomechanizmy. Jednak 
ponowna analiza niektórych chorób w kontekście podwyż-
szonej przenikliwości nabłonka jelitowego pozwoliła po raz 
pierwszy sformułować ich pełen wywód chorobowy łączący 
logicznie etiologię, patogenezę, jak również przebieg kli-
niczny. Pierwszą z takich chorób stała się niewątpliwie celia-
kia, co umożliwił głównie wkład zespołu prof. Fasano.

Aby usystematyzować patomechanizmy związane z rozsz-
czelnieniem nabłonka jelitowego, trzeba podzielić patolo-
giczną rolę cząsteczek nieprawidłowo wchłanianych w jelicie 
na czynnościową, czyli toksyczną lub regulacyjną oraz anty-
genową (Ryc. 4). Pozwala to na niezależne omówienie pato-
logii wynikających z każdej z tych ról, choć w praktyce te 
same nieprawidłowo wchłaniane cząsteczki mogą jedno-
cześnie pełnić rolę czynnościową, jak i antygenową, co nie-
stety przyczynia się do skomplikowania analizy zjawisk zwią-
zanych z podwyższoną przepuszczalnością śluzówki 
jelitowej.

SKUTKI ROZSZCZELNIENIA BARIERY JELITOWEJ
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Ryc. 4. Potencjalne patomechanizmy związane z nadmierną przenikliwością bariery jelitowej (cząsteczki napływające przez 
rozszczelnioną barierę do tkanek nazwano umownie „toksynami” i „antygenami”, choć te same cząsteczki mogą jednocześnie 
wypełniać definicję zarówno toksyn jak i antygenów): a) cząsteczki o właściwościach czynnościowych (toksyczne lub regulacyj-
ne) umownie zwane toksynami wnikają przez rozszczelnioną barierę nabłonkową do tkanki podnabłonkowej jelita; b) mogą 
one być wchłonięte do krwi pokonując kolejną barierę, tym razem śródbłonkową w naczyniu włosowatym; c) rozprowadzane 
z krążeniem wrotnym trafiają do wątroby, lub dalej do tkanek obwodowych, gdzie mogą powodować toksyczne uszkodzenie 
lub rozregulowywać procesy metaboliczne albo inne funkcje komórek; d) alternatywnie, cząsteczki te drażniąc lokalne tkanki 
mogą wywoływać zapalenie w ścianie jelita; e) zapalenie poprzez wytwarzane silnie immunogenne środowisko cytokinowe 
negatywnie wpływa na adekwatność systematycznie prowadzonej pierwotnej odpowiedzi immunologicznej w kępkach Peyera, 
co może zamienić np. oczekiwane reakcje tolerogenne w aktywne reakcje odpornościowe; f) podobne przesunięcie typu reak-
tywności w grudkach chłonnych kępek Peyera może być wywołane masywnym napływem antygenów poprzez rozszczelniony 
nabłonek, rozwijającym się zamiast umiarkowanego wchłaniania antygenów poprzez dedykowane temu komórki M.

1. toksyczne uszkodzenie tkanek, m.in. wątroby, która  
z krążeniem wrotnym jako pierwsza otrzymuje ładunek 
wchłoniętych w jelicie produktów pochodzących z masy 
pokarmowej – dramatyczny wzrost częstości występo-
wania niealkoholowego stłuszczenia wątroby może 
mieć częściowy związek z nasilającym się problemem 
nieszczelnej bariery jelitowej;

 
 

2. nieprawidłowy wpływ na regulację ważnych proce-
sów, m.in. metabolicznych, za pomocą składników 
pokarmów zachowujących aktywność biologiczną  
(w wyniku np. niepełnej obróbki cieplnej), w tym hor-
monów pochodzenia zwierzęcego – w okresie poprze-
dzającym ubój zwierzęta w następstwie dramatycznego 
stresu psychicznego i fizycznego uwalniają ogromne 
ilości hormonów, które w konsekwencji znajdują się  
w mięsie;

W zależności od uruchomionego patomechanizmu, nadmierna przenikliwość bariery jelitowej może wywoływać  
w organizmie różnorakie skutki, w tym:

BARIERA JELITOWA (BJ)
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3. zapalenie w ścianie jelita wywołane napływem drażnią-
cych lub toksycznych czynników z pokarmu może po-
wodować dalsze uszkodzenia bariery jelitowej, co pro-
wadzi z kolei do wchłaniania nieprawidłowo dużych 
cząsteczek, a zarazem upośledzenia wchłaniania po-
trzebnych składników pokarmu – znaczna część tzw. 
nieswoistych zapaleń jelit może mieć związek z rozsz-
czelnieniem bariery jelitowej;

4. zapalenie może też za pośrednictwem produkowanych 
cytokin i innych mediatorów zaburzać prawidłowe śro-
dowisko regulacyjne jelita potrzebne do systematycznej 
i adekwatnej immunizacji w kępkach Peyera, która musi 
uwzględniać zarówno aktywną odpowiedź, jak i toleran-
cję na antygeny dostarczane z pokarmami – może to 
mieć związek z powstawaniem znacznej części chorób 

opartych o nadwrażliwości, szczególnie typu I-III wg. 
Gell’a i Coombs’a, w tym alergii, chorób autoimmunolo-
gicznych i nadwrażliwości na pokarmy, związanych  
z tworzeniem kompleksów immunologicznych;

5. zaburzenia środowiska immunizacji w jelicie (w tym wła-
ściwego stanu i składu flory jelitowej) skutkują nie tylko 
rozwojem nieprawidłowej reaktywności immunologicz-
nej prowadzącej do nadwrażliwości, ale także prowadzą 
do upośledzenia rozwoju odporności na najważniejsze 
czynniki infekcyjne pojawiające się w naszym środowisku 
– ponieważ jelito jest najważniejszym narządem immu-
nizacyjnym, odwrócenie stanu nadmiernej przenikliwo-
ści nabłonka jelitowego może mieć kluczowe znaczenie 
dla poprawy stanu odporności przeciwinfekcyjnej.

Każdy z wymienionych efektów rozszczelnienia nabłonka jelitowego może potencjalnie przybierać różnorodne formy kli-
niczne, często w postaci chorób, których objawy i przebieg są już od dawna opisywane. To co zazwyczaj łączy te choroby, 
to niejasny lub nawet zupełnie nieznany patomechanizm prowadzący do ich powstawania. Odkrycie i głębsze poznanie 
zjawiska nadmiernej przenikliwości bariery jelitowej pozwala na zrozumienie genezy tych chorób, a w przyszłości może 
umożliwić skuteczne im zapobieganie i leczenie.
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Choć zjawisko podwyższonej przepuszczalności bariery jeli-
towej zdobywa powoli i w ograniczonym zakresie akceptację 
środowiska medycznego, to jednak pewne jego aspekty po-
zostają nadal w najwyższym stopniu kontrowersyjne. Naj-
bardziej jaskrawym tego przykładem jest w ostatnich latach 
nadwrażliwość związana z wytwarzaniem IgG przeciwko an-
tygenom pokarmowym, błędnie zwana przez niektórych 
IgG-zależną alergią pokarmową. Patologia ta nie jest w po-
wszechnym rozumieniu łączona bezpośrednio z rozszczel-
nieniem bariery jelitowej, a to właśnie uwzględnienie tego 
patomechanizmu konieczne jest do wyjaśnienia genezy 
nadwrażliwości na pokarmy.

Kilkanaście lat temu pojawiły się masowo na rynku testy 
określające miano przeciwciał IgG skierowanych przeciwko 
antygenom pokarmowym. Bardzo szybko zyskały one dużą 
popularność, głównie wśród zwolenników tzw. medycyny 
alternatywnej lub holistycznej. Brak adekwatnego zaangażo-
wania ze strony kompetentnych przedstawicieli medycyny 
akademickiej towarzyszącego wprowadzaniu tych testów na 
rynek medyczny spowodował, że ich pozytywne wyniki za-
częły być interpretowane na dowolne sposoby, w tym błęd-
nie jako „alergie pokarmowe typu IgG”. I choć z czasem po-
jawiły się gwałtowne protesty środowiska alergologicznego 
sugerujące brak jakichkolwiek podstaw do stosowania tych 
testów, ich popularność wciąż rośnie. Co więcej, znaczna 
część pacjentów twierdzi, że pojawianie się u nich pewnych 
dolegliwości ma związek ze spożyciem wskazanych w te-
stach pokarmów. Utrzymują oni również, że wyeliminowanie 
tych pokarmów z ich diety przynosi poprawę stanu zdrowia. 
Co zatem powoduje taką rozbieżność w opiniach na temat 
tych testów i szerzej, na temat samego istnienia zjawiska 
klinicznego?

Przede wszystkim należy podkreślić, że w sensie patogene-
tycznym ta sporna, związana z podwyższonymi poziomami 
IgG swoistych dla antygenów pokarmowych nietolerancja, nie 
jest w klasycznym rozumieniu alergią, a nadwrażliwością typu 
III według Gell’a i Coombs’a. Ten znany i opisywany od ponad 
pół wieku patomechanizm kojarzony był dotychczas głów-
nie z chorobami autoimmunologicznymi typu narządowo 
nieswoistego, do których należą różne choroby reumatycz-
ne, m.in. reumatoidalne zapalenie stawów, czy toczeń ru-
mieniowaty układowy. Patologie te opierają się na rozwoju  
i skutkach tkankowych przewlekłego zapalenia, wywołanego 
lokalną depozycją kompleksów immunologicznych. Rozwój 
objawów w nadwrażliwości typu III zależny jest od ostrych 
objawów zapalenia oraz konsekwencji przewlekłych zapaleń 
w postaci zniszczeń struktur tkankowych i następowych 
przerostów włóknistych tkanki łącznej. Nie ma tam nato-
miast typowych dla klasycznie rozumianej alergii objawów 
związanych z natychmiastową nadreaktywnością tkankową, 
takich jak np. skurcz mięśniówki gładkiej oskrzeli. Ponadto  
w przeciwieństwie do typowej alergii atopowej, bezpośred-
nim elementem transformującym swoistą humoralną reakcję 
immunologiczną (przeciwciała + antygen) w reakcję zapalną 
jest aktywacja dopełniacza, a nie komórki tucznej. Dopeł-
niacz inicjuje zapalenie za pośrednictwem swych humoral-
nych składowych C3a, C4a i C5a, które jako anafilatoksyny 
działają aktywująco na komórkę tuczną, bądź bezpośrednio 
na naczynia włosowate, wywołując kluczową dla rozwoju za-
palenia reakcję naczynioruchową.

NADWRAŻLIWOŚĆ NA ANTYGENY POKARMOWE

Pierwszym zjawiskiem koniecznym do rozwoju nadwrażliwo-
ści typu III jest nieprawidłowa (nieadekwatna) immunizacja wy-
wołana antygenem związanym z pokarmem. W warunkach 
fizjologicznych immunizacja antygenami pokarmowymi pro-
wadząca do rozwoju aktywnej humoralnej odpowiedzi im-
munologicznej z produkcją przeciwciał IgG nie powinna na-
stąpić, pomimo wielokrotnych kontaktów z tymi antygenami. 
Dlatego większość zdrowych ludzi nie ma żadnych przeciwciał 
przeciwko antygenom zawartym w pokarmach obecnych  
w surowicy w istotnych klinicznie stężeniach.

Proces rozpoznawania i adekwatnej immunizacji w stosunku 
do całej gamy antygenów dostarczanych do światła jelita 
rozwija się w zależności od wykrytego w związku z danym 
antygenem zagrożenia lub jego braku, co skutkuje indukcją 
aktywnej odpowiedzi bądź tolerancji. Różnorodne antygeny 
obecne w pokarmach dostają się ze światła jelita do grudek 
chłonnych kępek Peyera poprzez komórki M, jednak jeśli nie 
stanowią one zagrożenia dla organizmu, nie powinno to 
skutkować aktywną odpowiedzią obronną i produkcją prze-
ciwciał. Potwierdzają to ujemne wyniki testów wykrywających 

CZYM JEST I JAK ROZWIJA SIĘ NADWRAŻLIWOŚĆ NA ANTYGENY 
POKARMOWE?

Immunizacja
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Zrozumienie istoty stosunkowo złożonego problemu pato-
genetycznego związanego z tworzeniem kompleksów im-
munologicznych i rozwojem nadwrażliwości typu III, jest klu-
czowe dla akceptacji znacznej części patologii opartych na 
rozszczelnieniu bariery jelitowej. Do jego wyjaśnienia po-
trzebne jest zastosowanie logiki pochodzącej ze stechiome-
trii, czyli dziedziny pomagającej analizować wpływ wzajem-
nych ilościowych proporcji substratów w reakcjach 
chemicznych na rodzaj powstających produktów. Innymi 
słowy, skutek reakcji przeciwciał z antygenami może być 
zmienny i zależy nie tylko od swoistości przeciwciał w sto-
sunku do antygenów, klasy tych przeciwciał i rodzaju  
antygenów, ale w ogromnym stopniu również od ich wza-
jemnych proporcji (Ryc. 6).

Powstałe w procesie nieprawidłowej immunizacji, obecne  
w surowicy i w płynach tkankowych przeciwciała IgG prze-
ciwko antygenom pokarmowym same w sobie nie stanowią 
żadnego problemu, podobnie jak posiadane przez każdego 
z nas ogromne ilości przeciwciał o jakichkolwiek innych swo-
istościach. Dopiero kiedy w wyniku rozszczelnienia bariery 
jelitowej w organizmie pojawią się rozpoznawane przez nie 
antygeny, dochodzi do reakcji antygen – przeciwciało i two-
rzenia tzw. kompleksów immunologicznych. Rozszczelnienie 
BJ jest konieczne do rozwoju tego zjawiska, gdyż bez niego 
istotna ilość dużych cząsteczek egzogennych posiadających 
właściwości antygenowe nie powinna się pojawiać  
w tkankach.

przeciwciała IgG przeciwko antygenom pokarmowym  
u większości zdrowych osób poddawanych tym badaniom. 
Podwyższone miano takich przeciwciał wykrywa się jedynie 
w części populacji i jeśli są one wykrywane, to tylko przeciw-
ko wybranym antygenom u danego badanego. Sugeruje to 
zatem, że aktywna immunizacja przeciwko antygenom po-
karmowym jest raczej czymś wyjątkowym, błędem, który 
może doprowadzić do rozwoju patologii.

Nieadekwatna immunizacja w stosunku do antygenów po-
karmowych może wynikać z zaburzenia procesu tworzenia 
tolerancji na skutek wpływu niewłaściwego środowiska cyto-
kinowego pochodzącego z zapalenia w ścianie jelita, bądź  
z nadmiernego, niekontrolowanego przez komórki M na-
pływu antygenów pokarmowych do kępek Peyera (Ryc. 4d, 
4e i 4f). Oba te zjawiska wiążą sią z rozwojem nadmiernej 
przenikliwości bariery jelitowej (Ryc. 5).

Normalna

Brak immunizacji
na pokarmy

Podwyższona

Możliwa immunizacja
na pokarmy

Masywna

Tkankowa
nadwrażliwość
na pokarmy

Przenikliwość bariery jelitowej 
a nadwrażliwość na antygeny 

pokarmowe
A

B

C

Ryc. 5. Wpływ przenikliwości bariery jelitowej na rozwój nadwrażliwości na antygeny pokarmowe: A) ograniczona przenikli-
wość nabłonka w warunkach fizjologicznych nie sprzyja wywołaniu zapalenia w ścianie jelita i nadmiernego napływu antyge-
nów pokarmowych do kępek Peyera, co umożliwia niezaburzoną, prawidłową immunizację z wytwarzaniem tolerancji na 
antygeny pokarmowe – fizjologia; B) okresy podwyższonej przenikliwości pozwalają na rozwój zapalenia i nadmierny napływ 
antygenów, co sprzyja wygenerowaniu limfocytów zdolnych do aktywnej odpowiedzi immunologicznej przeciwko antygenom 
pokarmowym z wytworzeniem swoistych przeciwciał IgG – gotowość do patologii; C) masywny napływ antygenów do tka-
nek przez rozszczelnioną barierę jelitową umożliwia tworzenie kompleksów immunologicznych, co w pewnych okolicznościach 
może prowadzić do rozwoju objawów na bazie nadwrażliwości typu III - patologia.

Tworzenie kompleksów immunologicznych
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Ryc. 6. Graficzne przedstawienie różnorodnych efektów nieprawidłowego przedostawania się antygenów pokarmowych do 
płynów tkankowych w następstwie podwyższonej przepuszczalności bariery jelitowej o zmiennym nasileniu, które mogą skutko-
wać swoistymi reakcjami antygenów z przeciwciałami o skutkach zależnych od ich wzajemnych stosunków ilościowych: przy 
braku przeciwciał dla danego antygenu reakcja immunologiczna nie występuje (A); jeśli przeciwciała znajdują się w równowadze 
(B), lub przewadze ilościowej w stosunku do antygenów (C), szczególnie gdy antygenów jest niewiele, duże, nierozpuszczalne 
kompleksy immunologiczne nie powstają – brak patologii; gdy zarówno przeciwciała, jak i antygeny występują w tkankach  
w dużych ilościach (D), to pomimo równowagi między nimi może dojść do powstania nielicznych nierozpuszczalnych komplek-
sów (zakreślone elipsami), co okazjonalnie może wywoływać patologiczne reakcje zapalne w wyniku ich depozycji w tkankach; 
w przypadku znacznego podwyższenia przepuszczalności BJ i w efekcie dużego napływu antygenów, ilość przeciwciał staje się 
niewystarczająca, co powoduje powstawanie dużej ilości nierozpuszczalnych kompleksów (E) i w konsekwencji prowadzi do 
rozwoju zapalenia w tkankach, w których kompleksy zaklinowują się w drobnych naczyniach krwionośnych.

Również samo powstawanie rozpuszczalnych kompleksów 
immunologicznych nie jest jeszcze tożsame z rozwojem pa-
tologii, gdyż pod warunkiem, że pozostają małymi cząstecz-
kami, pewne ich ilości mogą bez szkody krążyć w surowicy 
do czasu, aż zostaną sfagocytowane, czyli wchłonięte przez 
granulocyty kwasochłonne, albo rozłożone w wątrobie. 
Kompleksy immunologiczne pozostają rozpuszczalne pod 

warunkiem, że powstają z małych, rozpuszczalnych cząsteczek 
utrzymujących się w stanie zawieszonym w płynach tkanko-
wych, które łączą się co najmniej z jednym przeciwciałem (Ryc. 
6B i 6C). Takie połączenie w przebiegu uzasadnionej (np. tok-
sycznością cząsteczki antygenu) reakcji immunologicznej ma 
na celu zneutralizowanie antygenowo czynnej cząsteczki, któ-
ra może potencjalnie stanowić zagrożenie w organizmie.

Sytuacją najbardziej pożądaną jest, gdy stężenie przeciwciał 
potrzebnych do zneutralizowania cząsteczek jest wystarcza-
jące do tego, by co najmniej jeden epitop (fragment antyge-
nowo czynny) na każdej z tych cząsteczek był zneutralizo-
wany przez osobne, przyłączające się tylko do niego 
przeciwciało. Natomiast jeśli w stosunku do ilości koniecz-
nych do zneutralizowania cząsteczek zaczyna brakować 
przeciwciał, to jedno przeciwciało dąży do tego, by 

zneutralizować dwie cząsteczki antygenów. Należy pa-
miętać, że przeciwciała klasy IgG mają po dwa fragmenty 
Fab, a każdy z nich zdolny jest do połączenia z jednym 
epitopem. Powstałe w ten sposób kompleksy złożone  
z jednego przeciwciała i dwóch cząsteczek antygeno-
wych, ze względu na swoje niewielkie rozmiary w więk-
szości przypadków nadal pozostają rozpuszczalnymi 
kompleksami immunologicznymi.

NADWRAŻLIWOŚĆ NA ANTYGENY POKARMOWE
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W przypadku jednak, gdy cząsteczki antygenów posiadają 
więcej niż jeden identyczny epitop, a cechę tę posiada wiele 
cząsteczek, w tym pochodzących z pokarmów, to możliwo-
ści połączeń pomiędzy przeciwciałami i antygenami stają się 
praktycznie nieskończone (Ryc. 6E). Przy pewnym niedobo-
rze przeciwciał otwiera to drogę do budowy coraz więk-
szych kompleksów immunologicznych, które w pewnym 
momencie przestają być rozpuszczalne i mogą utknąć  
w jakimś małym naczyniu krwionośnym, zanim eozynofile 
zdążą je sfagocytować.

Zaklinowanie dużego kompleksu immunologicznego w na-
czyniu krwionośnym (ufiksowanie) otwiera drogę do aktywa-
cji dopełniacza na drodze klasycznej. Powstające w ten spo-
sób aktywne, rozpuszczalne cząsteczki dopełniacza C3a, 
C4a i C5a mogą aktywować zapalenie w tkance, w której 
utknęły kompleksy. Jeśli takie odkładanie się kompleksów im-
munologicznych w tkankach powtarza się w niewielkich od-
stępach czasu, rozwija się zapalenie przewlekłe ze wszystki-

mi jego negatywnymi konsekwencjami.

Powyższa analiza zwykle nie pojawia się w podręcznikach 
opisujących nadwrażliwość typu III, z czego wynika po-
wszechna nieznajomość, a także niezrozumienie jej istoty. 
Ponadto, opisane zjawisko wiązane było dotychczas głównie 
z chorobami autoimmunologicznymi z grupy reumatoidal-
nych, dlatego wskazanie go jako możliwego skutku wytwo-
rzenia przeciwciał IgG przeciwko antygenom pokarmowym 
jest swego rodzaju przełomem w tej dziedzinie. Jednak do-
piero kompleksowa analiza tego zjawiska, szczególnie  
w kontekście podwyższonej przenikliwości bariery jelitowej, 
pozwala na podjęcie próby wyjaśnienia związku diety z wie-
loma niewyjaśnionymi dotychczas zespołami objawów. 
Może to mieć również szersze implikacje reumatologiczne, 
ponieważ u wielu pacjentów nie udaje się wskazać tła auto-
immunologicznego lub jakiegokolwiek innego w zespołach 
chorobowych, które prezentują się klinicznie jako typowe 
choroby reumatyczne.

Jak wynika z powyższej analizy, nieadekwatna immunizacja  
i tworzenie kompleksów immunologicznych są konieczne, 
choć same w sobie niewystarczające, do rozwoju nadwrażli-
wości typu III na antygeny pokarmowe. Ich rozwój jest naj-
prawdopodobniej możliwy przede wszystkim w związku  
z występowaniem - choćby w umiarkowanym stopniu - 
nadmiernej przepuszczalności BJ. Również ich końcowy 
efekt patologiczny w postaci rozwiniętych objawów nad-
wrażliwości typu III nie zaistniałby, gdyby taka przepuszczal-
ność nie rozwinęła się w odpowiednio dużym stopniu.

W warunkach nadmiernej przepuszczalności BJ, immuniza-
cja mogąca prowadzić do nadwrażliwości pokarmowej typu 
III jest w założeniu prawidłową reakcją obronną, chroniącą 
przed niekontrolowanym napływem do organizmu poten-
cjalnie niebezpiecznych cząsteczek. Jednak w pewnych oko-
licznościach, z nieznanych do końca powodów staje się ona 
nieadekwatna, rozwija się w stosunku do niegroźnych skład-
ników pokarmu i w efekcie prowadzi do rozwoju patologii. 
Niezależnie od potencjalnych mechanizmów jej powstania 
(Ryc. 7d, 7e i 7f), skutkuje ona wytworzeniem aktywnej od-
powiedzi z produkcją neutralizujących przeciwciał IgG. Wy-
móg rozwoju takiej reakcji wynika z faktu, że duże cząsteczki 
wnikające do tkanek przez nieszczelną barierę jelitową, 
mogą nieść zagrożenie związane z ich toksycznością lub 
nieprawidłowym wpływem regulacyjnym. Wyjaśnia to, dla-
czego to właśnie nieszczelność bariery jelitowej jest bezpo-
średnio odpowiedzialna za rozwój takiej immunizacji.

Drugie zjawisko, czyli tworzenie kompleksów immunolo-
gicznych, które jest konsekwencją aktywnej immunizacji, ma 
za zadanie neutralizację potencjalnie groźnych cząsteczek,  

a zatem samo w sobie również nie jest patologiczne. Oczy-
wiście taka neutralizacja w warunkach fizjologicznych wydaje 
się konieczna przede wszystkim w sytuacji gdy bariera jelito-
wa przepuszcza aktywne antygenowo cząsteczki o poten-
cjalnie szkodliwym - toksycznie lub regulacyjnie - charakte-
rze. Jednak w sytuacji nadmiernej przepuszczalności BJ i jej 
konsekwencji w postaci zaburzeń immunizacji w kępkach 
Peyera (Ryc. 4e i 4f), potencjalnym celem aktywnej immuni-
zacji i neutralizacji za pomocą przeciwciał może stać się każ-
dy antygen zawarty w treści pokarmowej, który zdoła dostać 
się do organizmu.

Aby wyjaśnić do końca zdarzenia prowadzące do rozwoju 
patologii w przebiegu nadwrażliwości typu III na antygeny 
zawarte w treści pokarmowej należy rozpatrzeć kilka scena-
riuszy, opartych głównie na analizie przebiegu reakcji anty-
gen przeciwciało w kontekście stechiometrycznym, a przed-
stawionych graficznie na rycinie 6:

Scenariusz 1. Gdy w surowicy i w płynach tkankowych znaj-
dują się przeciwciała przeciwko jakimkolwiek antygenom 
zawartym w pokarmach, ale antygeny te nie przedostają się 
do organizmu, nie dochodzi do jakiejkolwiek reakcji anty-
gen-przeciwciało z powstawaniem kompleksów (Ryc. 6A). 
Brak kompleksów, szczególnie tzw. ufiksowanych, czyli osia-
dających w tkankach, nie wywołuje żadnych konsekwencji. 

Taki stan osiągalny jest pod dwoma warunkami:

• bariera jelitowa nie przepuszcza antygenów (fizjologia), 
 
w pokarmach brak jest antygenów przeciwko którym 
organizm wyprodukował przeciwciała (terapia dietą).

Źródło antygenów do reakcji nadwrażliwości typu III
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Podczas gdy w przypadku spełnienia pierwszego warunku, 
opisywana patologia w przebiegu nadwrażliwości typu III nie 
może wystąpić, o tyle kompletna eliminacja wielu antygenów 
z diety jest co najmniej trudna. Jednak przekroczenie BJ przez 
niewielką ilość antygenów wciąż niekoniecznie musi prowa-
dzić do rozwoju patologii, co opisuje kolejny scenariusz.

Scenariusz 2. Gdy przenikliwość bariery jelitowej podwyż-
szona jest tylko w nieznacznym stopniu, kompleksy powstają 
w stanie równowagi przeciwciał do antygenów, co nie pro-
wadzi do powstawania istotnych ilości nierozpuszczalnych 
kompleksów immunologicznych (Ryc. 6B i 6C). Po prostu 
każdy z docierających do tkanek i krwi antygenów może być 
zneutralizowany przez wystarczające ilości przeciwciał. Tłu-
maczy to, dlaczego niektóre osoby pomimo występowania 
u nich wysokich poziomów przeciwciał IgG przeciwko anty-
genom pokarmowym, mogą nie prezentować żadnych ob-
jawów. Alternatywnie mogą one wykazywać niewielkiego 
stopnia objawy, które pojawiają się tylko okresowo, co świad-
czy o niewielkim nasileniu problemu, nawet gdy dany po-
karm nie jest kompletnie wyeliminowany z diety. Może się to 
jednak zmieniać w czasie i zależne jest przede wszystkim od 
zmiennego stopnia nieszczelności bariery jelitowej i w pew-
nym stopniu również od ilości dostarczanego z dietą 
antygenu.

Scenariusz 3. Gdy u osoby u której wcześniej doszło do im-
munizacji na dany pokarm pojawia się znacznego stopnia 
nieszczelność bariery jelitowej i w tym samym czasie w diecie 
pojawia się istotna ilość tego pokarmu, antygeny mogą wni-
kać do organizmu w tak dużych ilościach, że powstają maso-
wo nierozpuszczalne kompleksy immunologiczne. Powstawa-
nie nierozpuszczalnych kompleksów jest konsekwencją 
dążności przeciwciał do zneutralizowania (przyłączenia się 
do) jak największej liczby antygenów. Jeśli przeciwciał jest za 
mało, łączą się z dwoma antygenami, co otwiera drogę do 
budowania coraz większych kompleksów (Ryc. 6D), z osta-
tecznym wytworzeniem wielkich, nierozpuszczalnych cząste-
czek (Ryc. 6E). Kompleksy te osiadają następnie w tkankach  
i wywołują zapalenie ze wszystkimi jego konsekwencjami.

Jak wynika z powyższej analizy, dopiero spełnienie dwóch 
warunków związanych z funkcją układu immunologicznego, 
takich jak nieadekwatna immunizacja i tworzenie dużych 
kompleksów immunologicznych, umożliwia rozwój patologii 
w przebiegu nadwrażliwości typu III na antygeny pokarmo-
we. Ich rozwój jest jednak uzależniony bezpośrednio od 
jeszcze jednego warunku koniecznego – rozszczelnienia ba-
riery jelitowej. Nieszczelność BJ jest zatem trzecim, i jak się 
wydaje dominującym nad pozostałymi, warunkiem opisywa-
nej patologii.

Choć powyższe rozważania dotyczące IgG zależnych nad-
wrażliwości pokarmowych mają w pewnym zakresie charak-
ter spekulatywny, to oparte są na głęboko ugruntowanej 

wiedzy immunologicznej (Gell i Coombs opisali i sklasyfiko-
wali nadwrażliwości już ponad 50 lat temu), a także logice  
i faktach, które niezwykle trudno jest podważyć. Niezbitym 
faktem jest bowiem to, z czym wielu lekarzy spotkało się  
w swej praktyce - jeśli z pozytywnym wynikiem badań pokar-
mowych IgG idą w parze objawy, np. reumatyczne, to elimi-
nacja pokarmów wskazanych w wynikach testu może (choć 
nie musi w pełni) przynieść poprawę. Z drugiej strony suge-
stie krytyków, że obecność przeciwciał IgG przeciwko pokar-
mom jest jedynie naturalną konsekwencją ekspozycji na an-
tygeny pokarmowe nie wytrzymują konfrontacji z faktami. 
Przede wszystkim dlatego, że przeciwciała takie stwierdza 
się tylko u niewielkiej części badanych, a jeśli są one jednak 
wykrywane, to tylko przeciwko pojedynczym antygenom  
u indywidualnego badanego. Natomiast dzięki prawidłowe-
mu funkcjonowaniu grudek chłonnych kępek Peyera ekspo-
zycja na praktycznie wszelkie obecne w diecie antygeny po-
karmowe występuje u każdego.

Opisane potencjalne, choć niezwykle prawdopodobne me-
chanizmy związane z nadwrażliwością typu III na antygeny 
pokarmowe wskazują na jeszcze jeden ważny aspekt, często 
słusznie nagłaśniany przez krytyków. Niestety, powszechny 
brak zrozumienia istoty zjawiska powoduje, że często „tera-
pią” pacjentów nim dotkniętych zajmują się osoby w istocie 
nieuprawnione, bez gruntownego przygotowania medycz-
nego. W efekcie różne interwencje, w tym nierzadko bardzo 
restrykcyjne diety, wdrażane są tylko na podstawie pozytyw-
nych wyników testu. A zasadą - w tym przypadku żelazną - 
powinno się stać to, że dopiero stwierdzenie objawów, najle-
piej przez lekarza, może być wskazaniem do skierowania na 
testy i podjęcia terapii, w tym interwencji dietetycznych.  
W przeciwnym razie do lekarzy coraz częściej zgłaszać się 
będą pacjenci, w tym dzieci, z ewidentnym wtórnym niedo-
borem odporności w wyniku niedożywienia w przebiegu 
niczym nieuzasadnionej diety eliminacyjnej (doświadczenia 
własne). Dlatego w obliczu trudnej do zahamowania (bo 
opartej na realnym zjawisku patologicznym) fali zaintereso-
wania tym zagadnieniem, przedstawiciele medycyny akade-
mickiej powinni jak najszybciej intensywnie zaangażować się 
nie tyle w negację faktów, co w ich wyjaśnianie i stworzenie 
odpowiednich standardów postępowania.

Podsumowując należy podkreślić, że kluczem do zrozumie-
nia i rozwiązania problemu nadwrażliwości pokarmowej 
typu III, jest zagadnienie szczelności bariery jelitowej.  
W związku z tym nie ulega wątpliwości, że interwencją mo-
gącą zredukować, lub nawet wyeliminować powstawanie 
objawów w przebiegu nadwrażliwości na pokarmy zależnej 
od IgG powinno być usunięcie nadmiernej przepuszczalno-
ści bariery jelitowej.

NADWRAŻLIWOŚĆ NA ANTYGENY POKARMOWE
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