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Alergia i nietolerancja pokarmowa u dzieci.
Rola diety eliminacyjnej
M. KACZMARSKI, E. MACIORKOWSKA, J. J ASTRZÊBSKA
III Klinika Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Bia³ymstoku

Niepo¿¹dana (niew³aciwa, opaczna) reakcja na
spo¿ywany pokarm mo¿e wyst¹piæ u cz³owieka
w ka¿dym wieku i byæ przyczyn¹ wielu dolegliwoci
klinicznych [6,11].
Wiek rozwojowy szczególnie predysponuje do tego typu
reakcji, co g³ównie nale¿y wi¹zaæ z tzw. odrêbnociami
ontogenetycznymi (anatomiczno-czynnociowymi)
poszczególnych narz¹dów i uk³adów (np. immunologicznego), funkcjonuj¹cych nieco odmiennie ni¿
u cz³owieka doros³ego [6].
Opaczna reakcja na spo¿ywany pokarm nie wystêpuje
u ludzi zdrowych; w przypadku za osób zg³aszaj¹cych
jakiekolwiek dolegliwoci - oznacza 3 stany kliniczne
(ryc. 1). Wydzielono je na podstawie mechanizmów
patogenetycznych odpowiedzialnych za stwierdzane objawy
chorobowe. Jak wynika z przedstawionego podzia³u tylko
u 30-40% tych osób spo¿ywany szkodliwy pokarm wyzwala
w organimie nieprawid³ow¹ odpowied immunologiczn¹
o charakterze nadwra¿liwoci (alergii).
U dzieci kontakt z obcym alergenem pokarmowym
wystêpuje bardzo wczenie, albo w trakcie karmienia
Niepo¿¹dane (opaczne)
reakcje popokarmowe
(adverse food reactions)
100%
60-70%
patogenetyczne mechanizmy
nieimmunologiczne
metaboliczno-biochemiczne
farmakologiczne
toksyczne
psychiczne (wstrêt do pokarmu)
inne (z przekonañ religijnych,
obyczajowych)

30-40%
patogenetyczne mechanizmy
immunologiczne
reakcje zale¿ne od obecnoci
przeciwcia³ IgE*
reakcje cytotoksyczne,
cytolityczne
tworzenie kr¹¿¹cych
kompleksów immunologicznych
(z udzia³em IgG, dope³niacza)
reakcje z udzia³em limfocytów T**

klinika
nietolerancja pokarmowa
lub
pseudoalergia pokarmowa

sztucznego (mieszank¹ mleczn¹) wkrótce po urodzeniu,
a nawet w trakcie karmienia piersi¹.
Mo¿liwe jest tak¿e uczulenie p³odu (in utero), antygenami
pokarmowymi, które na codzieñ spo¿ywa ciê¿arna na
zasadzie podobnych mechanizmów (przechodzenie
alergenów pokarmowych z przewodu pokarmowego
matki do kr¹¿enia systemowego gruczo³u piersiowego)
jak podczas karmienia piersi¹ [6,9,11]. Obserwowane
wówczas reakcje kliniczne (czasami o charakterze
wstrz¹sowym) s¹ wynikiem szkodliwego dzia³ania
alergenu jakim s¹ np. bia³ka mleka krowiego,
odpowiedzialne za produkcjê swoistych przeciwcia³ IgE
(u oko³o 40% uczulonych) [6,11].
Alergia na bia³ka mleka krowiego jest g³ównym
problemem klinicznym u dzieci najm³odszych (0-3 lata)
na ca³ym wiecie [2,5,10]. Nadwra¿liwoæ na bia³ka
mleka lub na inne pokarmy w tym okresie ¿ycia jest
uznawana za pierwszy przejaw choroby atopowej tych
dzieci, które cechuje predyspozycja genetyczna
(konstytucjonalna) do wytwarzania specyficznych
przeciwcia³ IgE i IgG na dzia³aj¹ce z zewn¹trz czynniki
rodowiskowe (np. pokarm).
Szacuje siê, ¿e 8-10% populacji wieku rozwojowego
wykazuje cechy nadwra¿liwoci na ró¿ne pokarmy;
czêstoæ za alergii na mleko krowie jest oceniana na
1,8-7,5% (tab. 1). Zarówno rodzaj szkodliwego pokarmu
jak i charakter dolegliwoci klinicznych (aczkolwiek

klinika
alergia pokarmowa

* reakcje typu natychmiastowego
** reakcje typu opónionego

Ryc. 1. Niew³aciwa tolerancja pokarmu(ów) u cz³owieka (podzia³)

Tabela 1. Czêstoæ wystêpowania alergii na bia³ka mleka
krowiego [2]
badania
prospektywne

rok populacja

kraj

czêtoæ
wystêpowania
w%
0-12 miesiêcy

Halpern i wsp.
Corrorel i wsp.
Jakobsson i Lindberg
Hide i Guyer
Bock

1973
1973
1979
1983
1987

1084
787
1079
609
480

USA
Kanada
Szwecja
Anglia
USA

Host i wsp.
Schrander i wsp.

1988
1993

1749
1158

Dania
Holandia

1,8
7,5
1,9
2,5
5,2
2,2*
2,2
2,3*

* potwierdzone podwójn¹ lep¹ prób¹ kontrolowan¹ placebo
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niespecyficznych) i czêstoæ ich wystêpowania w du¿ej
mierze zale¿¹ od nawyków ¿ywieniowych w poszczególnych krajach. W naszym kraju przyczynê wielu
dolegliwoci klinicznych u dzieci i m³odzie¿y wi¹¿e siê
g³ównie z nadwra¿liwoci¹ na bia³ka mleka krowiego [2,10].
Patogenetyczna rola alergenów pokarmowych maleje wraz
z wiekiem, przyjmuje siê, ¿e w wieku doros³ym alergia na
pokarmy dotyczy 2-3% populacji [3,11].
Spo¿ywane wraz z pokarmem trofoalergeny s¹
najczêciej bia³kami o masie cz¹steczkowej od 1,5 do
6,0 kDa. Zazwyczaj, sporód wielu spo¿ywanych
z pokarmem, jeden lub dwa maj¹ charakter tzw.
alergenów g³ównych (allergenes majours), które s¹
odpowiedzialne za wytwarzanie specyficznych IgE u co
najmniej 50% osobników z nadwra¿liwoci¹ na pokarm.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e alergia na pokarm (mleko krowie,
gluten, sojê itp.) w okresie czynnym tj. albo
nierozpoznana lub niew³aciwie leczona mo¿e stanowiæ
korzystne pod³o¿e do rozwoju nadwra¿liwoci na inne
spo¿ywane przez chorego pokarmy. Stan taki nazywamy
wówczas polialergi¹ pokarmow¹ (tab. 2) [3,4,7].
Tabela 2. Odsetek dzieci z alergi¹ na mleko krowie
wykazuj¹cych objawy nadwra¿liwoci na inne pokarmy
(badanie w ci¹gu 5 lat) [2]
jajo
pszenica
mleko sojowe
hydrolizat kazeiny
banany
jab³ko
gruszka
pomarañcza
truskawki
pomidory
ryby
orzeszki ziemne
jagniê
wo³owina
miêso kurczêcia

56/97
16/97
37/78
13/58
17/93
5/97
8/96
33/93
10/90
11/90
12/95
34/97
7/97
14/96
9/96

58%
16%
47%
22%
18%
5%
8%
35%
11%
12%
13%
34%
7%
14,5%
9%

Rola lecznicza diety eliminacyjnej
Nadwra¿liwoæ czy nietolerancja pokarmowa s¹
tymi stanami chorobowymi, które w semantycznym
znaczeniu wskazuj¹ na pokarm jako g³ówn¹ przyczynê
zró¿nicowanych dolegliwoci klinicznych. Leczenie
wiêc tego typu patologii polega na czasowej eliminacji
z codziennego jad³ospisu chorego szkodliwego pokarmu,
jego sk³adowych lub zwi¹zków chemicznych
dodawanych do ¿ywnoci (food additives). Eliminuj¹c
szkodliwy pokarm z diety chorej osoby nale¿y
zabezpieczyæ j¹ w poda¿ innych (równowa¿nych)
pe³nowartociowych sk³adników od¿ywczych.
Najczêciej ten rodzaj leczenia stosujemy chorym

dzieciom, czasami matkom karmi¹cym piersi¹.
Znajomoæ wiêc definicji i w³aciwe jej wykorzystanie
gwarantuje bezpieczne, w zró¿nicowanym czasie
stosowanie leczenia dietetycznego, bez ujemnych
nastêpstw jakimi mog³yby byæ stany niedoborowe
organizmu (jakociowe i ilociowe). W³aciwe dobranie
diety eliminacyjnej dziecku zabezpiecza jego
prawid³owy wzrost i rozwój. Jeli choroba polega na
nadwra¿liwoci na jeden pokarm lub grupê pokarmów
pokrewnych (np. mleko krowie, jego przetwory) dotyczy
ma³ego dziecka (niemowlê), a dolegliwoci pochodz¹
z jednego narz¹du (uk³adu), to po zastosowaniu diety
eliminacyjnej nale¿y oczekiwaæ ca³kowitego ust¹pienia
dolegliwoci klinicznych. Wówczas mo¿na mówiæ
o spe³nieniu w³aciwego celu leczniczego diety
eliminacyjnej.
W praktyce codziennej nie zawsze wy³¹czne
zastosowanie diety eliminacyjnej przynosi szybki
i zauwa¿alny efekt kliniczny. Wynikaæ to mo¿e z wielu
powodów, jednym z nich jest niew³aciwe rozpoznanie
choroby (nadwra¿liwoæ na wiêcej ni¿ jeden pokarm).
Pamiêtaæ tak¿e nale¿y, ¿e wraz z wiekiem dziecka wzrasta
rola przyczynowa i patogenetyczna innych ni¿
pokarmowe antygenów (wziewne, kontaktowe,
infekcyjne). Zdecydowanie wtedy zmniejszaj¹ siê efekty
lecznicze, które wczeniej u chorego uzyskiwano
wy³¹cznie diet¹ eliminacyjn¹. W takich stanach
konieczne jest zastosowanie innych wspomagaj¹cych
metod tj. leczenia farmakologicznego, odczulaj¹cego,
immunokorekcyjnego czy klimatycznego.
Najwa¿niejszym problemem klinicznym
w pediatrii jest nietolerancja mleka krowiego. Leczenie
dietetyczne w stanach nadwra¿liwoci na bia³ka mleka
krowiego mo¿na realizowaæ w warunkach obejmuj¹cych
dobór i zastosowanie nastêpuj¹cych preparatów:
a) pozbawionych prawie ca³kowicie zdolnoci
alergizuj¹cych ustrój poprzez hydrolizê prawie
ca³kowit¹ lub czêciow¹ bia³ek mleka krowiego,
b) w których bia³ka mleka krowiego zast¹pione zosta³y
bia³kami rolinnymi,
c) homogenatów miêsa ró¿nych gatunków,
d) mleka kobiecego lub mleka innych ssaków
kopytnych.
Ad. a) w tej grupie leczniczej mieszcz¹ siê preparaty
produkowane na skalê przemys³ow¹ zawieraj¹ce
hydrolizaty kazeiny, bia³ek serwatkowych mleka
krowiego, soi i kolagenu. Ich wielkocz¹steczkowa
struktura biologiczna zostaje roz³o¿ona do struktur
podstawowych aminokwasów i peptydów na drodze
hydrolizy enzymatycznej i termicznej z nastêpow¹
ultrafiltracj¹. W ten sposób jeszcze przed spo¿yciem
mieszanki uzyskuje siê preparaty, które zachowuj¹c pe³ne
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zdolnoci od¿ywcze, wykazuj¹ obni¿one do maksimum
(500-1000 razy w porównaniu do bia³ka natywnego)
w³aciwoci alergizuj¹ce (ryc. 2).

sk³adowe kazeiny [µg/g]

1 000 000

100 000

1 000

resztkowe
determinanty
kazeiny

100

10

1

0

20

40

60

80

100

% czas hydrolizy

Ryc. 2. Obni¿enie zdolnoci antygenowych podczas hydrolizy
enzymatycznej kazeiny

Uzyskanie preparatów o w³aciwociach leczniczood¿ywczych na skalê przemys³ow¹ jest wypadkow¹ 3 cech
tj. maksymalnego obni¿enia w³aciwoci alergizuj¹cych,
jakoci od¿ywczej i walorów smakowych (ryc. 3).
Przyjmuje siê, ¿e hydroliza cz¹steczki bia³ka do peptydu
o masie poni¿ej 1,2 kDa zapewnia tego typu w³aciwoci
biologiczne tj. wi¹¿e siê z ca³kowit¹ utrat¹ zdolnoci
obni¿enie zdolnoci
alergizuj¹cych

zdolnoæ
wch³aniania
fizyczna
stabilnoæ
koszty

biologiczna
wartoæ

smak
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zwane czêciowo hydrolizowane bia³ka serwatkowe
wystêpuj¹ce w takich preparatach jak np. Beba HA,
Nidina, Nutrilon Pepti. Zawieraj¹ w swoim sk³adzie
przewagê peptydów o masie cz¹steczkowej wiêkszej od
1,5 kDa. Zaliczane s¹ one do tzw. mieszanek
hypoantygenowych, poniewa¿ zachowuj¹ one w czêci
w³aciwoci immunogenne). Nie zaleca siê ich wiêc
w celach leczniczych (w ¿adnym przypadku dzieciom
z cechami wybitnej nadwra¿liwoci na mleko krowie =
reakcje wstrz¹sowe). Znalaz³y one g³ówne zastosowanie
w postêpowaniu prewencyjno-profilaktycznym.
Mieszankami zawieraj¹cymi prawie ca³kowicie
zhydrolizowane bia³ka serwatkowe s¹ Alfare (Nestle)
Pepti-Junior (Nutricia) oraz Profylac (Alk), zawieraj¹ce
od 3-7% peptydów wiêkszych od 2 kDa.
Trzeba podkreliæ, ¿e znacz¹cy stopieñ rozdrobnienia
bia³ka wp³ywa na walory smakowo-zapachowe (gorzkoæ,
specyficzny zapach tych mieszanek), nie zawsze s¹ one
akceptowane szczególnie przez starsze dzieci. Poprawa
tych cech przez zwiêkszenie odsetka peptydów o wiêkszej
masie cz¹steczkowej skutkuje w mo¿liwociach
wyst¹pienia reakcji uczuleniowych równie¿ po spo¿yciu
tego typu preparatów.
W krytycznej sytuacji klinicznej tj. u dzieci z wybitn¹
nadwra¿liwoci¹ na bia³ka mleka krowiego, u których
obserwuje siê reakcje uczuleniowe po spo¿yciu
mieszanek zawieraj¹cych hydrolizaty bia³kowe, mo¿na
zastosowaæ mieszankê elementarn¹ - Neocate (S.H.S).
Sk³ada siê ona z L-aminokwasów, maltodekstryn, olejów:
szafranowego, sojowego i kokosowego, witamin i soli
mineralnych. Jak wynika z dostêpnych informacji ten
rodzaj mieszanki ze wzglêdów smakowych te¿ nie jest
chêtnie akceptowany przez chore dzieci (7,10).

Ad. b) Tê grupê mieszanek leczniczo-od¿ywczych
nazywamy mleko-zastêpczymi, gdy¿ bia³ka mleka
krowiego zosta³y zast¹pione pe³nowartociowym
Ryc. 3. Kluczowe zagadnienia zwi¹zane z produkcj¹ bia³kiem rolinnym. W tej grupie mieszcz¹ siê preparaty
hydrolizatów bia³kowych
ró¿nych firm zawieraj¹ce izolowane frakcje bia³ka
sojowego. Aktualnie w Polsce dostêpne s¹ 4 tego typu
alergizuj¹cej ustrój ludzki. Równie¿ taki stopieñ mieszanki (tab. 3). Mieszanek tych nie mo¿na uwa¿aæ za
rozdrobnienia bia³ka natywnego w mieszance leczniczo- hypoalergiczne w dos³ownym znaczeniu, gdy¿ zawarte
od¿ywczej sprawia, ¿e ponad 90% osób uczulonych mo¿e w nich bia³ka rolinne mog¹ mieæ pe³ne w³aciwoci
spo¿ywaæ je bez ¿adnych dolegliwoci klinicznych. antygenowe. U czêci wiêc dzieci z alergi¹ na bia³ka
Spe³nienie zatem tych dwóch wymogów kwalifikuje taki mleka krowiego (od 8-20%) mo¿na obserwowaæ tak¿e
preparat do nazwania go hypoalergicznym. Dostêpne objawy alergiczne po spo¿yciu tego typu mieszanek
na rynku polskim dwie mieszanki leczniczo-od¿ywcze (alergia krzy¿owa). Kompromisowym rozwi¹zaniem
Nutramigen, Pregestimil (Med Johnson) zawieraj¹ oko³o leczniczym mog¹ byæ mieszanki, które s¹ hydrolizatami
97% aminokwasów i oligopeptydów uzyskiwanych bia³ka sojowego i kolagenu (Pregomin-Milupa) lub bia³ka
z frakcji kazeinowej bia³ek mleka krowiego. Co siê za sojowego i miêsa (Peptide - S.H.S.). Ponad 18%
tyczy hydrolizatów bia³ek serwatkowych (beta- peptydów w tych mieszankach posiada masê
laktoglobuliny, alfa-laktoalbuminy) na rynku s¹ dostêpne cz¹steczkow¹ powy¿ej 2 kDa, a zatem ich zastosowanie
tak¿e dwa rodzaje mieszanek leczniczo-od¿ywczych. lecznicze mo¿e poci¹gaæ za sob¹ ryzyko wyst¹pienia
Ró¿ni¹ siê one miêdzy sob¹ stopniem hydrolizy. Tak reakcji uczuleniowych.
przydatnoæ od¿ywcza dla
wszystkich gatunków
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Tabela 3. Preparaty leczniczo-od¿ywcze oparte na izolowanej frakcji bia³ka sojowego
Sk³ad przybli¿ony
g/100
Bia³ko sojowe
T³uszcze

Wêglowodany
Sole mineralne
Osmolarnoæ mOsmol/kgH2O
Wartoæ energetyczna

Pro-Sobee
Med Johnson
2,1
3,6
oleje (w %)
palmitynowy 45
kokosowy
20
sojowy
20
s³onecznikowy 15
6,9
skrobia kukurydziana
0,4
205
68

Humana St.
Byk Gulden
2,0
3,6
t³uszcz rolinny

Bebilon-Soja
Ovita Nutrica
1,8
3,6
t³uszcz rolinny
36
kw.linolowy
4,0
kw.alfa-linolenowy 0,08

Alsoy
Nestle
2,8
5,0
olej rolinny
kwas linolenowy
25
kwas alfa-linolenowy 2,5

6,9
maltodekstryna
0,7
310
68

6,7
glukoza
0,3
200
66

11,0
maltodekstryna
0,35
119
67

Ad. c) Homogenaty miêsne produkowane przemys³owo
lub sposobem domowym zawieraj¹ zazwyczaj miêso
kurczêcia lub serca wo³u. S¹ one ród³em bia³ka, do
którego dodano dodatkowo inne niezbêdne sk³adniki
od¿ywcze (wêglowodany, t³uszcze, witaminy, sole
mineralne). Znalaz³y one zastosowanie w leczeniu
dietetycznym przewlek³ej biegunki wywo³anej
nadwra¿liwoci¹ na bia³ka mleka krowiego, sojê lub
mieszanki lecznicze (hydrolizaty).
Ad. d) Panuje b³êdne przekonanie, ¿e dzieciom
uczulonym na bia³ka mleka krowiego mo¿na zastosowaæ
mleko innych zwierz¹t kopytnych. W Polsce najczêciej
stosuje siê mleko kozie, w przypadkach sporadycznych
mleko owcze lub klaczy. Zawartoæ ogólna bia³ka
w mleku tych zwierz¹t nie odbiega od stê¿enia w mleku
krowim (tab. 4). Ponadto w odró¿nieniu od mleka
kobiecego (przewaga bia³ek serwatkowych) wszystkie
one zawieraj¹ przewagê kazeiny, s¹ niedoborowe
w zakresie niektórych witamin i ¿elaza, a kazeinê i betalaktoglobulinê cechuje bardzo du¿e podobieñstwo
biologiczne i immunologiczne. Nic wiêc dziwnego, ¿e
poda¿ takiego mleka uczulonym dzieciom nie przynosi
Tabela 4. Zawartoæ bia³ka w mleku ró¿nych ssaków
(Jellieffie D.B., WHO Monogr.Ser. 29, 1966)
Gatunek
cz³owiek
krowa
koñ
owca
koza
winia
pies
winka morska
królik
szczur

Bia³ko
g%
1,6
3,8
2,7
5,4
3,7
6,0
7,5
5,0
14,0
12,0

Popió³
g%
0,2
0,7
0,4
0,9
0,8
1,0
1,1
2,6
-

Czas podwojenia
wagi urodzeniowej
(w dniach)
180
70
60
35
22
14
9
7
6
6

oczekiwanej poprawy, a obserwowane objawy
nadwra¿liwoci wynikaj¹ z krzy¿owej reakcji z bia³kami
mleka krowiego.
Dorane i odleg³e skutki leczniczego stosowania
ró¿nych mieszanek (g³ównie hydrolizatów bia³kowych)
w stanie zdrowia i choroby s¹ przedmiotem licznych
badañ naukowych [5,6,7,8,12]. Miêdzy innymi Rigo
i wspó³pracownicy [12] ocenili wzrost i stê¿enie
aminokwasów we krwi u noworodków przedwczenie
urodzonych i donoszonych ¿ywionych: hydrolizatami
bia³ek serwatkowych, soi i kolagenu oraz kazeiny i bia³ek
serwatkowych w porównaniu do dzieci karmionych
piersi¹. Tylko karmienie mieszank¹ (hydrolizat kazeiny
- bia³ka serwatkowe) dawa³ podobny sk³ad
aminokwasowy we krwi jak stwierdzono u dzieci
karmionych piersi¹. Autorzy zwracaj¹ uwagê na gorsze
przyswajanie (azotu, t³uszczu, Ca i P) u dzieci, które
by³y karmione tymi mieszankami leczniczymi, zalecaj¹c
ostro¿noæ ich stosowania i koniecznoæ sta³ej kontroli
przemian metabolicznych ustroju. Dla odmiany Julliette
i wspó³pracownicy [5] oceniali wzrost i dynamikê
ustêpowania objawów chorobowych u 89 niemowl¹t
z alergi¹ na mleko krowie, którym podawano preparaty
Nutrilon-Pepti oraz Pepti-Junior ró¿ni¹ce siê miêdzy sob¹
sk³adem t³uszczy (MCT, LCT) oraz brakiem lub
obecnoci¹ laktozy. Obserwacje po 10 tygodniach
leczenia tymi preparatami wykaza³y, ¿e pod wzglêdem
wzrostu nie obserwowano ¿adnych ró¿nic; w 80%
obserwowano poprawê w zakresie wczeniej
stwierdzonych objawów chorobowych w obu grupach.
W naszym orodku klinicznym prowadzimy d³ugofalow¹
ocenê rozwoju dzieci z alergi¹ pokarmow¹ leczonych
diet¹ eliminacyjn¹. Wykonujemy m.in. denzytometriê do
oceny zasobów Ca i P koæca tych chorych. Obserwacje
nasze wskazuj¹, ¿e indywidualnie dobrana (stale
monitorowana) dieta eliminacyjna, oraz jednoczasowa
suplementacja w wapñ i niektóre witaminy, gwarantuj¹
prawid³owy rozwój fizyczny i psychiczny tych dzieci,
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który nie odbiega od parametrów stwierdzanych u dzieci
pozostaj¹cych na diecie normalnej [8].

postêpowania prewencyjnego u kobiety ciê¿arnej. Nie
kwestionuje siê mo¿liwoci uczulenia wewn¹trzmacicznego p³odu przez ciê¿arn¹ obci¹¿on¹ chorob¹ lub
Dieta eliminacyjna w prewencji i profilaktyce alergii wywiadem atopowym, co wynika z mo¿liwoci przedopokarmowej
stawania siê antygenów pokarmowych (w ladowych
pikogramowych ilociach) z przewodu pokarmowego do
W przypadku gdy: karmienie dziecka piersi¹ jest kr¹¿enia systemowego. Co do zaleceñ diety eliminacyjnej
niemo¿liwe lub iloæ pokarmu matki jest tym kobietom w ostatnim trymetrze ci¹¿y przewa¿a raczej
niewystarczaj¹ca, w rodzinie wystêpuje obci¹¿enie negatywne stanowisko (Chandra, Zeiger, Falthatopi¹ lub karmione dziecko przejawia objawy choroby Magnusson, Lilja). Autorzy ci prezentuj¹ opiniê, ¿e dieta
alergicznej - postêpowaniem z wyboru jest eliminacyjna ciê¿arnej w tym okresie ci¹¿y wydaje siê
wprowadzenie do ¿ywienia mieszanek hypoalergicznych nie chroniæ przed chorobami alergicznymi dziecka, które
(leczniczych = prawie ca³kowicie hydrolizowanych siê ma narodziæ, mo¿e byæ tak¿e szkodliwa zarówno dla
bia³ek) lub hypoantygenowych (profilaktycznych = p³odu jak i ciê¿arnej.
czêciowo hydrolizowanych bia³ek). Pogl¹d, ¿e Nasze dowiadczenia nie s¹ jeszcze bogate w tym
karmienie naturalne mo¿e zapobiegaæ wystêpowaniu wzglêdzie ale reprezentujemy odmienne stanowisko.
niektórych chorób alergicznych u dzieci z grupy ryzyka Z naszych badañ klinicznych wynika, ¿e w rodzinach
(obci¹¿onych atopi¹) lub ³agodziæ ich przebieg kliniczny obci¹¿onych atopi¹ jest to wa¿ny element prewencji
jest od dawna przedmiotem kontrowersji. Prospektywne pierwotnej [4]. W oparciu o kompleksowo ustalone
d³ugofalowe (17 lat) badania Saarinen i Kajosaari [1,4,9] wskazania za dobrowoln¹ zgod¹ ciê¿arnej mo¿na tak¹
wydaj¹ siê byæ bardzo cenne, gdy¿ z badañ tych wynika, dietê jej zaproponowaæ. Uwa¿amy, ¿e indywidualnie
¿e karmienie piersi¹ niemowl¹t przez 6 miesiêcy chroni dobrana dieta eliminacyjna zbilansowana jakociowo
je w okresie póniejszym (dzieciñstwo, wiek i ilociowo, a wiêc zgodna z definicj¹, starannie
dojrzewania) przed wyst¹pieniem niektórych chorób monitorowana ocen¹ kliniczn¹ ciê¿arnej i p³odu
alergicznych (wyprysk atopowy, alergia pokarmowa, (badaniami laboratoryjnymi) nie mo¿e naraziæ ani
alergiczny nie¿yt nosa, spojówek). Jeli w czasie dziecka ani matki na stany niedoborowe. Mo¿e
karmienia piersi¹ u dziecka wystêpuj¹ objawy sugeruj¹ce zapobiegaæ ujawnieniu siê choroby alergicznej u jej
nadwra¿liwoæ pokarmow¹ winno siê zaleciæ matce potomstwa, a w przypadku wyst¹pienia alergii
korektê jej od¿ywiania poprzez eliminacjê pokarmów pokarmowej po urodzeniu dziecka, skutecznie ³agodziæ
potencjalnie szkodz¹cych dziecku (mleko i jego jej obraz kliniczny.
przetwory, czekolada, owoce cytrusowe itp.) W tym
Zalecaj¹c ma³emu dziecku mieszankê leczniczowzglêdzie stanowisko wielu badaczy jest prawie od¿ywcz¹ zawieraj¹c¹ bia³ka sojowe nale¿y pamiêtaæ,
jednoznaczne, nierzadko same matki podejmuj¹ tego aby wskazania nie dotyczy³y dzieci z nisk¹ mas¹
typu decyzje, widz¹c doran¹ poprawê w ust¹pieniu urodzeniow¹, wczeniaków oraz zdrowych niemowl¹t.
objawów nadwra¿liwoci u ich dzieci. Panuje natomiast W przypadku wskazañ klinicznych (alergia na mleko
ca³kowita sprzecznoæ i rozbie¿noæ stanowisk co do krowie) winno siê te preparaty stosowaæ dzieciom po
wskazañ i skutecznoci diety eliminacyjnej jako skoñczeniu trzeciego miesi¹ca ¿ycia [4,7,10].
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