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Opatentowany Test Uwalniania Mediatorów 
MRT (Mediator Release Test): kompleksowy 
test z krwi do wykrywania stanów zapalnych 
wywoływanych nadwrażliwością  
na pokarmy i chemiczne dodatki do żywności

Streszczenie
Wyniki badań nad działaniem na organizm ludzki glutenu przyj-
mowanego z pożywieniem wykazały jego prozapalne działanie 
i wywoływanie odpowiedzi ze strony wrodzonego układu od-
pornościowego. Pozwoliło to na wyodrębnienie nowej jednostki 
chorobowej o charakterze zapalenia – nadwrażliwości na gluten. 
Jednakże nie tylko to białko, ale również inne pokarmy oraz 
składniki żywności mogą działać w podobny sposób, aktywując 
elementy wrodzonego układu odpornościowego. Chroniczne za-
palenia toczące się w śródbłonkach, śluzówkach i tkankach orga-
nizmu doprowadzają w efekcie do wielu przewlekłych chorób, 
pogorszenia jakości życia i przedwczesnego starzenia. Punktem 
wyjścia w walce ze wszystkimi reakcjami zapalnymi są leuko-
cyty i to one inicjują proces poprzez uwolnienie mediatorów 
chemicznych. Wyrzut mediatorów powoduje zmianę objętości 
krwinek białych, która jest proporcjonalna do nasilenia reakcji 
prozapalnej przy kontakcie z antygenami pokarmowymi. Test 
Uwalniania Mediatorów (MRT), w którym zastosowano połą-
czenie cytometrii przepływowej i impedancji wstążki pozwala na 
określenie stopnia reakcji na pokarmy oraz wskazuje typ reagują-
cych leukocytów. Wyniki testu mają szerokie zastosowanie w li-
kwidowaniu subklinicznych i objawowych stanów zapalnych, 
w łagodzeniu objawów przewlekłych schorzeń, a także w utrzy-
maniu wysokiej jakości życia i opóźnianiu procesów starzenia.
Słowa kluczowe: nadwrażliwości pokarmowe, stany zapal-
ne, wrodzony układ odpornościowy, MRT – Test Uwalniania 
Mediatorów.

Summary
The results of studies on the effects on the human body 
with the food intake of gluten showed its pro-inflammatory  
activity and introduction of a response from the innate im-
mune system. This allowed the isolation of a new disease 
entity of an inflammation – gluten sensitivity. However, not 
only the protein but also other foods and food ingredients 
may act in a similar manner, by activating components of 
the innate immune system. Chronic inflammation pending 
in the endothelium, mucous membranes and tissues of the 
human body leads to many chronic diseases, deterioration 
of quality of life and premature aging. Leukocytes are the 
starting point for all inflammatory reactions, and they ini-
tiate the process through the release of chemical mediators.  
Mediators release changes the volume of the white blo-
od cells, which is proportional to the intensity of the  
proinflammatory response in contact with food antigens. 
Mediator Release Test (MRT), which uses a combination  
of flow cytometry and the impedance allows to determine  
the degree of response to food and indicates the type of  
reactive leukocytes. The test results are widely used in eli-
minating subclinical and symptomatic inflammation, in  
alleviating the symptoms of chronic diseases as well as in 
maintaining a high quality of life and delaying the aging  
process.
Key words: food sensitivities, inflammation, the innate im-
mune system, MRT – Mediator Release Test.
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Wprowadzenie
Wiele przewlekłych stanów zapalnych jest efektem 

nadwrażliwości na pokarmy oraz chemiczne dodatki 
do żywności, które odgrywają pierwotną lub wtórną 
rolę w wywoływaniu oraz podtrzymywaniu procesu 

zapalnego (tab. 1). Pełna identyfikacja nadwrażliwo-
ści pokarmowych może mieć istotny wpływ na tempo 
i kompletność diagnozy lekarskiej. Może również popra-
wić skuteczność innych terapii przez wyeliminowanie 
substancji permanentnie wywołujących stan zapalny.

Tabela 1. Schorzenia i dolegliwości, w których nadwrażliwości na pokarmy mogą być przyczyną pierwotną lub 
wtórną

Żołądkowo-jelitowe
 y Zespół jelita drażliwego
 y Biegunka czynnościowa
 y GERD
 y Choroba Leśniowskiego-Crohna
 y Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 y Mikroskopowe zapalenie jelita grubego
 y Limfocytarne zapalenie jelita grubego
 y Zespół cyklicznych wymiotów

Neurologiczne
 y Migrena
 y ADD/ADHD
 y Zaburzenia ze spektrum autyzmu
 y Padaczka
 y Depresja
 y Bezsenność
 y Zespół niespokojnych nóg

Ginekologiczne
 y Zespół policystycznych jajników

Hormonalne
 y Cukrzyca typu II
 y Zespół metaboliczny
 y Otyłość

Mięśniowo-szkieletowe
 y Fibromialgia
 y Choroby zapalne stawów
 y Zespół przewlekłego zmęczenia

Dermatologiczne
 y Atopowe zapalenie skóry
 y Trądzik
 y Łuszczyca

Rycina 1. Sposób, w jaki pokarmy wywołują stan zapalny
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Definicja  
nadwrażliwości pokarmowej

Nadwrażliwość pokarmową można zdefinio-
wać jako nieinfekcyjną reakcję prozapalną wywoła-
ną specyficznym pokarmem lub jego składnikiem, 
w którą nie są zaangażowane przeciwciała IgE odpo-
wiedzialne za reakcję alergiczną typu 1.

Proces zapalny wywoływany przez pożywienie 
jest znacznie bardziej złożony niż alergia pokarmo-
wa IgE-zależna.

Liczne mechanizmy prowadzą do uwolnienia me-
diatorów stanu zapalnego przez aktywację komórek, 
powodując szeroki zakres objawów i dolegliwości. 
Przyczyniają się one do sklasyfikowania reakcji nad-
wrażliwości do kategorii niepożądanych reakcji na 
pokarm (ryc. 1).

Odporność wrodzona reguluje reakcję 
nadwrażliwości na gluten

W 2011 r. Fasano i wsp. [1] opublikowali badania 
dokumentujące nowy typ niepożądanej reakcji na 
gluten – nadwrażliwość na gluten (ang. gluten sen-
sitivity – GS). Ustalono, iż GS wyraźnie różni się od 
celiakii pod wieloma istotnymi względami:
1. ekspresja TLR-2 wykazała, że nadwrażliwość na 

gluten jest regulowana przez układ odporności 
wrodzonej;

2. przepuszczalność jelit była wyraźnie mniejsza 
w porównaniu z grupą kontrolną (osoby zdrowe) 
oraz pacjentami z celiakią;

3. zaobserwowano poziom reakcji zapalanej od 
niskiego do umiarkowanego bez widocznych 
uszkodzeń tkanek;

4. stwierdzono mniejsze śródnabłonkowe nacieki 
limfocytarne.
Nie można nie docenić wagi historycznej tego 

badania. Dopóki nie zostały ujawnione powyższe 
zależności, badacze reakcji alergicznych lekcewa-
żyli znaczenie wrodzonego systemu odpornościo-
wego. Uważano, iż nie ma on żadnego wpływu na 
stany zapalne indukowane dietą. Zapadalność na GS 
jest od 6 do 8 razy wyższa w porównaniu z występo-
waniem choroby trzewnej i dotyczy ok. 15–20 mln 
Amerykanów.

Warto zauważyć, że większość najczęściej zleca-
nych badań z krwi mających pomóc w identyfikacji 
pokarmów wywołujących niepożądane reakcje to 
testy wykrywające specyficzne dla pokarmów prze-
ciwciała klasy IgG. Jest to odpowiedź adaptacyjnego 
układu odpornościowego typu 4: opóźniona reakcja 
nadwrażliwości regulowana przez pobudzone limfo-
cyty T (transformacja limfocytarna).

Warto również zauważyć, że zaobserwowane 
w tym badaniu u pacjentów z GS kliniczne objawy 

(mgła mózgowa, bóle mięśniowo-stawowe, bóle 
głowy, biegunka itp.) były zgodne z objawami zgła-
szanymi od dziesięcioleci przez osoby cierpiące na 
nadwrażliwość pokarmową. Dalsze badania po-
twierdziły odkrycie, iż nadwrażliwość na gluten jest 
regulowana przez odporność wrodzoną [1–4].

Nadwrażliwości pokarmowe są wysoce złożony-
mi nieceliakicznymi reakcjami zapalnymi niezależ-
nymi od IgE, w które zaangażowane są różne typy 
leukocytów, liczne mechanizmy wyzwalające, a tak-
że szeroka gama mediatorów prozapalnych i probó-
lowych, które wywołują różnorodne skutki kliniczne 
i subkliniczne.

Stany zapalne oraz objawy zależne  
od uwalniania mediatorów

Wszystkie objawy kliniczne i subkliniczne wywo-
łane przez stany zapalne prowokowane pożywieniem 
są bezpośrednim wynikiem uwolnienia mediatorów 
reakcji prozapalnych i bólotwórczych (indukujących 
ból) z różnego typu białych krwinek. Bez uwolnie-
nia histaminy, cytokin, prostaglandyn, leukotrie-
nów i wielu innych substancji nie byłoby uszkodzeń 
tkanek, aktywacji receptorów bólowych, skurczów 
mięśni gładkich ani żadnych innych negatywnych 
skutków występujących w stanach zapalnych indu-
kowanych pożywieniem.

To stwierdzenie dotyczy wszystkich dietozależ-
nych stanów zapalnych, takich jak: alergie pokar-
mowe, reakcje autoimmunologiczne wywoływane 
pożywieniem lub nadwrażliwości pokarmowe oraz 
inne, w których potencjalnie może dojść do urucho-
mienia tych mechanizmów.

Identyfikacja przeciwciał wywołujących 
nadwrażliwość na pokarmy  
i dodatki do żywności

Terapia nadwrażliwości pokarmowej rozpoczyna 
się od identyfikacji pokarmowych czynników spu-
stowych oraz dodatków do żywności wywołujących 
nadwrażliwość. Następnie się je eliminuje, stosując 
dietę rotacyjną lub eliminacyjną. Wnikliwsi prakty-
cy zwiększają wartość kliniczną terapii przez identy-
fikację i usuwanie pokarmów powodujących reakcje 
prozapalne.

Większość testów z krwi stworzonych do identy-
fikacji nadwrażliwości na pokarmy oraz dodatki do 
żywności ogranicza się do badania jednego mechani-
zmu lub konkretnej części procesu zapalnego, które 
mogą, ale nie muszą, być zaangażowane w trwający 
proces zapalny. W związku z tym testy nie zawsze są 
istotne klinicznie. Przeciwciała specyficzne dla po-
karmów inne niż IgE nie wykazują silnej korelacji ze 
stanami zapalnymi i ich objawami.
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Zgodnie ze swoją funkcją IgE rozpoczyna degra-
nulację mastocytów w procesie alergicznym i wy-
kazuje akceptowalną, ale niedoskonałą korelację 
z poziomem odpowiedzi prozapalnej oraz z nasile-
niem objawów klinicznych. Inne testy wykonywane 
w przypadku niepożądanych reakcji na pokarmy ba-
dające poziom przeciwciał (IgG, IgM, IgA) nie dają 
akceptowalnej korelacji z przebiegiem stanu zapal-
nego i objawami klinicznymi [5, 8].

Funkcje przeciwciał odpornościowych 
innych niż IgE

Wydaje się, że funkcją przeciwciał specyficz-
nych dla pokarmów innych klas niż IgE jest przede 
wszystkim usuwanie antygenów pokarmowych 
i makromolekuł przez tworzenie kompleksów im-
munologicznych, a ich udział w reakcjach zapalnych 
jest niewielki.

Jeżeli specyficzne dla pokarmów przeciwciała 
klasy IgG, IgM, IgA wywołują działanie prozapalne, 
to najprawdopodobniej wynika ono z czynników 
wpływających na środowisko wewnętrzne, takich 
jak wytwarzanie zbyt wielu małych kompleksów 
immunologicznych lub kompleksów odkładających 
się w tkankach, co powoduje agresję ze strony ko-
mórek układu odpornościowego. Oznaczenie ilo-
ściowe specyficznych przeciwciał klas IgG, IgM, IgA 
nie daje informacji o wielkości kompleksów immu-
nologicznych oraz o tym, czy odkładają się w tkan-
kach. Dodatkowo w przypadku IgE-zależnych alergii 
wziewnych zaobserwowano, że wzrost poziomu IgG 
specyficznego dla alergenu wykazuje działanie prze-
ciwzapalne [9, 10].

Oznaczanie przeciwciał nie daje możliwości te-
stowania istotnej z klinicznego punktu widzenia 
grupy reakcji na chemiczne dodatki do żywności. 
Dlatego informacje pochodzące z powszechnie do-
stępnych testów na nadwrażliwości pokarmowe 
mają ograniczoną wartość kliniczną.

Białe krwinki punktem wyjścia 
reakcji immunologicznych

Białe krwinki odgrywają kluczową rolę w proce-
sie zapalnym wywołanym pożywieniem. Podczas 
reakcji patogennych mediatory są uwalniane przez 
neutrofile, monocyty, eozynofile, komórki tuczne 
i różnego typu limfocyty.

W odpowiedzi immunologicznej wrodzonej jako 
pierwsze reagują neutrofile i monocyty/makrofagi 
(ryc. 2) [18, 25]. Inne komórki, takie jak tkankowe 
komórki tuczne, eozynofile i limfocyty, są zaanga-
żowane w mechanizmy związane zarówno z odpo-
wiedzią wrodzoną, jak i adaptacyjną. Niezależnie 
od tego, czy reakcja jest regulowana przez wrodzony, 

czy przez adaptacyjny układ odpornościowy, to 
uwolnienie mediatorów przez białe krwinki jest im-
munologicznym punktem wyjścia dla wszystkich 
dietozależnych stanów zapalnych.

Podwyższenie poziomu różnych markerów re-
akcji zapalnej (hs-CRP, IL-15, PGE3 i wielu innych), 
a także udział białych krwinek zostały udokumen-
towane w wielu stanach związanych z nadwrażliwo-
ścią pokarmową.

W przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita 
grubego i IBS typu biegunowego potwierdzono ak-
tywność neutrofili i eozynofili za pomocą pomiaru 
poziomu mieloperoksydazy i białka kationowego 
eozynofili. Wykazano, iż w niektórych przypadkach 
chronicznych zaparć dochodzi do naciekania ściany 
okrężnicy przez eozynofile [27, 28]. Udowodniono, 
że w dietozależnych migrenach aktywne są komórki 
NK i K [14, 15].

Uwolnienie mediatorów  
powoduje zmiany w objętości  
białych krwinek

Podczas reakcji zapalnej komórki fagocytarne 
identyfikują problematyczne antygeny jako obce, 
atakują je, fagocytują i eliminują. Podczas tego 
procesu niezależnie od tego, jakie krwinki zosta-
ły zaangażowane, uwalniane są mediatory cyto-
plazmatyczne i chemiczne, co powoduje zmianę 
objętości reagujących komórek. To stwierdzenie 
jest prawdziwe dla wszystkich komórek mających 
zdolność uwalniania mediatorów. Zmiany objęto-
ściowe są zazwyczaj niewielkie, w zakresie 5–30 fl. 
(ryc. 2).

Rycina 2. Schemat reakcji komórek wywołujących wro-
dzoną reakcję zapalną. Pierwszymi komórkami, które 
reagują typowo na przenikające przez nabłonek „niepo-
żądane” antygeny, są makrofagi i neutrofile. Podejmują 
zadanie zniszczenia wrogich patogenów/antygenów, co 
powoduje uwolnienie wielu cytokin oraz innych proza-
palnych mediatorów
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Opatentowany Test Uwalniania  
Mediatorów (MRT)

Test Uwalniania Mediatorów (ang. Mediator Re-
lease Test – MRT) stworzony przez Oxford Biomedi-
cal Technologies jest nowym funkcjonalnym testem 
z krwi identyfikującym nadwrażliwość na pokarmy 
oraz chemiczne dodatki do żywności. Wykorzystuje 
się w nim dwie zaawansowane metody pomiarowe: 
cytometrię przepływową i impedancję wstążki (me-
todę wstążki). MRT jest jedynym na świecie testem, 
który bada na wejściu komórkową reakcję na po-
karmy, substancje chemiczne i inne obce substan-
cje, określając ilościowo stopień nasilenia reakcji 
zapalnej, i równolegle pokazuje, który typ komórek 
reaguje. MRT ma największą wartość diagnostyczną 
spośród wszystkich dostępnych komercyjnie testów 
na nadwrażliwość pokarmową.

Wyższość impedancji wstążki  
nad normalną impedancją

Metoda wstążki, stworzona i opatentowana przez 
Oxford Biomedical Technologies, opiera się na po-
miarze impedancji. Polega ona na rezygnacji z linii 
bazowej i wartości progowej, które są wykorzysty-
wane w każdej metodzie wykorzystującej pomiary 
(wielkości) za pomocą impedancji (ryc. 4) [16, 17].

Wspomniane metody, wykorzystujące przy po-
miarach impedancji linię bazową oraz wartość pro-
gową, mają 3 główne wady:
1. nieprawidłowo odczytują wielkość komórki, kie-

dy komórki różnej wielkości przechodzą przez 
aperturę bardzo blisko siebie;

2. w konwencjonalnych metodach opartych na im-
pedancji używających linii bazowej pomiar roz-
poczyna się od poziomu wartości progowej, a nie 
od momentu rzeczywistego startu przejścia przez 
aperturę;

3. wykonują pomiar zmian wielkości cząstki w 2D, 
a nie zmian objętościowych w 3D.
Metoda wstążki jest niezwykle precyzyjna dzięki 

temu, iż w momencie przechodzenia przez aperturę 
mierzy cały przepływ płynu oraz komórek 1 mln razy 
na 1 sek. Ponieważ wstążka identyfikuje prawdzi-
wy początek oraz punkt końcowy dla każdej prze-
chodzącej komórki (ryc. 4), może ustalić objętość 
wszystkich zbadanych komórek. Dzięki metodzie 
wstążki MRT osiąga niesamowitą precyzję i dokład-
ność, co w diagnostyce nadwrażliwości pokarmowej 
daje mu przewagę nad innymi testami opartymi na 
pomiarze impedancji.

Cytometria przepływowa  
dostarcza istotnych danych klinicznych

Metody oparte na pomiarze wielkości za pomocą 
impedancji nie potrafią różnicować typów krwinek 
o zbliżonych rozmiarach (ryc. 5). Użycie w analiza-
torze MRT III zaawansowanej metody pomiarowej, 
jaką jest cytometria przepływowa, dostarcza danych 
z kolejnego obszaru, który pozwala użytkownikom 
uzyskać istotne dane diagnostyczne. Cytometria 
umożliwia jednoczesny pomiar wszystkich typów 
białych krwinek krążących we krwi (neutrofili, mo-
nocytów, eozynofili, limfocytów). Jest to bardzo 
istotne, gdyż różne rodzaje leukocytów mogą reago-
wać niezależnie od siebie.

Na przykład monocyty, które stanowią 1–7% bia-
łych krwinek, mogą silnie reagować na antygen kom-
pletnie obojętny dla pozostałych grup leukocytów. 
W ten niezależny sposób może reagować każda gru-
pa białych krwinek. Jeżeli neutrofile, stanowiące 55–
75% całkowitej liczby białych krwinek, biorą udział 

Rycina 3. Degranulacja otrzewnowych komórek tucz-
nych. Uwolnienie mediatorów zawsze powoduje zmiany 
objętości reagujących komórek

Rycina 4. Różnica w precyzji między typowym pomia-
rem bazującym na impedancji i wyższą technologią, 
która bazuje na linii podstawowej i punkcie odcięcia 
oraz opatentowanej metodzie wstążki, co pozwala na 
oznaczenie prawdziwej objętości każdej komórki
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w ok. 3% reakcji (co byłoby zaklasyfikowane jako nie-
reaktywne), a monocyty uczestniczą w 50% reakcji 
(co byłoby zaklasyfikowane jako silnie reaktywne), to 
reakcja monocytów może być klinicznie nieistotna ze 
względu na relatywnie mniejszą niż całkowita skumu-
lowana reaktywność (lub niereaktywność) neutrofili.

Ponieważ MRT może różnicować, która grupa ko-
mórek reaguje, jest on jedyną metodą diagnostyczną 
mogącą dostarczyć informacji na ten temat (ryc. 6). Tym 
samym MRT staje się dla jego użytkowników i ich pa-
cjentów narzędziem diagnostycznym najwyższej klasy.

Wyższość MRT nad innymi testami  
na nadwrażliwość pokarmową

MRT niesie kilka istotnych korzyści, co daje mu 
przewagę nad innymi testami badającymi nadwraż-
liwość pokarmową:

1. MRT jest funkcjonalnym pomiarem stanów za-
palnych o podłożu nadwrażliwości a nie tylko po-
miarem potencjalnego wyzwalacza, którego war-
tość diagnostyczna nie jest jednoznaczna;

2. MRT jest testem punktu wyjścia, może zmierzyć 
najszerszy zakres mechanizmów wyzwalających 
zarówno wrodzonego, jak i adaptacyjnego układu 
odpornościowego, które są zaangażowane w re-
akcje nadwrażliwości;

3. MRT może badać reakcje na pokarmy, dodatki do 
żywności i inne substancje;

4. MRT, ze względu na trójwymiarowy pomiar ob-
jętości, może wiarygodnie określić ilościowo 
stopień odpowiedzi zapalnej, zapewnia wgląd 
w reakcje zależne od dawki i przebiegające sub-
klinicznie; są one istotne klinicznie, ale praktycz-
nie nie do zidentyfikowania bez MRT;

5. MRT jest połączeniem opatentowanej technologii 
opartej na pomiarze impedancji z zaawansowaną 
cytometrią przepływową; jest jedynym testem 
z krwi badającym nadwrażliwość pokarmową, 
który pozwala na jednoczesną, niezależną iden-
tyfikację reakcji różnych typów komórek (mono-
cytów, neutrofili, eozynofili, limfocytów); jest to 
niezwykle ważne ze względu na reakcje różnego 
typu krwinek w sposób spontaniczny, niezależny 
od pozostałych.
Test MRT pokonał większość immunologicznych 

i/lub klinicznych wyzwań związanych z identyfika-
cją substancji wyzwalających. W związku z tym za-
pewnia użytkownikom i ich pacjentom nowy poziom 
wglądu w procesy zapalne wywołane przez żywność. 
Zwiększa to efektywność terapeutyczną i sprawia, że 
tworzenie przeciwzapalnego planu żywieniowego 
staje się łatwiejsze i bardziej wydajne.

Artykuł został opublikowany w „Townsend Letter” 2014, nr 1.
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