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• Wczesna ekspozycja na antygeny pokarmowe 
zachodzi już w trakcie życia płodowego.   

• Alergeny wykrywane są zarówno w płynie 
owodniowym, jaki i we krwi pępowinowej (droga 
przezowodniowa i przezłożyskowa).  

• Po urodzeniu noworodek również narażony jest 
na kontakt z alergenami drogą wziewną - 
kropelkową oraz przez skórę.  

• Całkowita eliminacja ekspozycji na każdy 
specyficzny antygen pokarmowy jest prawie 
niemożliwa.  





• W wielu badaniach wykazano, iż dieta kobiety 
w okresie ciąży i laktacji nie wpływa na 
zwiększenie ryzyka wystąpienia wyprysku 
atopowego, astmy lub innych objawów 
alergicznych u niemowląt. 

• Hattevig G, i wsp. Effect of maternal avoidance of eggs, cow’s milk and fish during lactation 
upon allergic manifestations in infants. Clin Exp Allergy 1989;19:27-32. 
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• Matki nie powinny profilaktycznie unikać spożywania 
mleka krowiego, jajek czy orzechów w obawie przed 
wystąpieniem alergii u ich dzieci.  

• Jedynie kobiety, które są uczulone na określone 
produkty spożywcze powinny eliminować je z diety z 
uwagi możliwość wystąpienia objawów alergii u 
siebie. 
 

• Borszewska-Kornacka MK, i wsp. Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń 
żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji. Standardy Medyczne/Pediatria 2013;10:265-279 

• Jeleń K, Wiens F, Paluszyńska D, Królak-Olejnik B: Odżywianie w okresie ciąży i laktacji a 
ryzyko wystąpienia choroby atopowej u dziecka. Stand.Med.Pediatr. 2015 T.12 nr 4; s.587-590  



• Wzrasta ilość badań dotyczących ochronnego 
wpływu,  w okresie ciąży i laktacji, diety 
śródziemnomorskiej na ryzyko rozwoju choroby 
atopowej u dziecka.  

• Tradycyjna dieta śródziemnomorska bogata jest w 
pokarmy pochodzenia roślinnego - warzywa, 
owoce, produkty z pełnego ziarna zbóż, rośliny 
strączkowe, orzechy oraz w ryby i oliwę z oliwek.  

• Chatzi L i wsp. Mediterranean diet in pregnancy is protective for wheeze and 
atopy in childhood. Thorax 2008;63:507-513. 

•  De Batlle J, i wsp. Mediterranean diet is associated with reduced asthma and 
rhinitis in Mexican children. Allergy 2008;63:1310-1316. 

 



• Alergia na białko mleka krowiego (ABMK) jest 
najczęściej rozpoznawaną alergią pokarmową u 
noworodków i niemowląt .  

• Około 5-15% niemowląt prezentuje objawy sugerujące 
ABMK jednak faktyczna liczba waha się między 2-3%.  

• Prawidłowa diagnoza ABMK pozwala właściwie 
oszacować ilości pacjentów z alergią oraz ograniczyć 
dietę eliminacyjną u pacjentów niepotrzebnie  ją 
stosujących.  

• Czynniki genetyczne odgrywają istotną rolę w rozwoju 
alergii oraz ocenie ryzyka jej wystąpienia 

• Høst A. Frequency of cow's milk allergy in childhood. Ann Allergy Asthma Immunol 
2002;89(6 Suppl 1):33-7. 

• Hill DJ, i wsp.. Manifestations of milk allergy in infancy: clinical and immunologic 
findings. J Pediatr 1986;109:270–6. 

• Vandenplas Y, i wsp. Guidelines for diagnosis and management of cow’s milk 
protein allergy in infants. Arch Dis Child 2007; 92: 902-8. 

 



 
 



• WHO w 1974r., po raz pierwszy ogłosiła, iż 
karmienie mlekiem matki jest najzdrowszym 
sposobem żywienia niemowląt i dzieci, podkreśliła 
szczególne znaczenie wyłącznego karmienia piersią 
w pierwszych miesiącach życia 

• Opublikowane badania potwierdzały obecność 
kompleksów immunologicznych w mleku kobiecym, 
czyli pokarm ludzki jest nie tylko żywnością, ale 
substancją immunologicznie czynną, mającą 
funkcje ochronne. 
 

• Resolutions WHO 27.43 Geneva: WHO Official Records No. 217; 1974. 

• Gerrard J.W.: Breast-Feeding: Second Thoughts. Pediatrics 1974;54:757–764 

 



• Eksperci w dziedzinie żywienia, alergologii oraz 
pediatrii zgodnie wskazują, iż wyłączne karmienie 
piersią przez okres co najmniej  4, korzystniej 6 
miesięcy jest najlepszą metodą zapobiegania 
alergii u niemowląt i dzieci.  

• W porównaniu do niemowląt karmionych 
mlekiem krowim, wyłączne karmienie  piersią 
przez pierwszych 6 miesięcy redukuje ryzyko 
wystąpienia alergii na białko mleka krowiego oraz 
wystąpienia ciężkich objawów alergicznych we 
wczesnym dzieciństwie.  



• W mleku matki stężenia BMK (białek mleka 
krowiego) jest 100 000 razy mniejsze niż w 
mleku krowim. 

• Immunomodulatory obecne w mleku matki, a 
także inna flora jelitowa u niemowląt 
karmionych piersią w stosunku do karmionych 
mieszanką, mogą również mieć wpływ na 
zmniejszenie części ABMK u dzieci karmionych 
naturalnie.  



Składniki immunologiczne i p/zapalne w mleku 

kobiecym - schemat 
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• Nie potwierdzono jednoznacznie wpływu 
eliminacji produktów zawierających BMK 
(białka mleka krowiego) przez kobiety ciężarne 
i w trakcie laktacji na zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia alergii u dziecka. 
 

 

• Vandenplas Y, i wsp. Middle East Consensus Statement on the Prevention, 
Diagnosis, and Management of Cow's Milk Protein Allergy. Pediatr 
Gastroenterol Hepatol Nutr. 2014;17(2):61-73. 

• Greer FR, Sicherer SH, Burks AW; AAP Committee on Nutrition; AAP 
Section on Allergy and Immunology. Pediatrics 2008;121:183-91 

 

 



 

• Od 1980 alergie stały się powszechne na całym świecie. 
Obecnie są one jedną z najczęstszych chorób 
przewlekłych w krajach rozwiniętych. Problem dotyczy 
około 60 milionów ludzi w Europie i szacuje się że ok. 
miliarda na całym świecie (EAACI 2012).  

• Dotyczy głównie dzieci. W Europie jedna trzecia dzieci 
cierpi z powodu alergii, a tendencja wykazuje trend 
wzrostowy (EAACI 2012); w Australii i Nowej Zelandii 
ponad 40 % wszystkich dzieci rozwija objawy alergii w 
trakcie swojego życia (ASCIA 2013).  



 

Atopowe zapalenie skóry (neurodermatitis lub 
wyprysk/eczema) jest na ogół pierwszą chorobą 
alergiczną, jaka występuje w dzieciństwie.  



• Alergia pokarmowa (AP) stanowi najczęstszy 
czynnik przyczynowy reakcji anafilaktycznych u 
dzieci, których częstość w ostatnich 10 latach 
wzrosła 7-krotnie. 

• AP dotyczy ok. 35% dzieci z AZS, 8% dzieci 
chorych na astmę i 10-17% dzieci z alergicznym 
nieżytem nosa. 

• Alergia na 1 alergen pokarmowy stanowi czynnik 
rozwoju uczulenia na inne alergeny pokarmowe, 
również wziewne, w późniejszym okresie życia. 

 



• Niemowlęta są szczególnie podatne, ponieważ ich 
układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni 
rozwinięty i nadal jest 
niekompetentny/niedoświadczony. 

• Błona śluzowa jelit jest bardziej przepuszczalna 
dla potencjalnych alergenów pokarmowych. 

• Mleko matki zawiera jedynie minimalne ilości 
alergenów z pożywienia matki, dlatego zaleca 
wyłączne karmienie piersią przez pierwsze kilka 
miesięcy, aby zapobiec alergii. 



 

• Białko zawarte w mieszankach bazuje na białku 
mleka krowiego, zatem może być identyfikowane 
jako obce. Wysoka ekspozycja na alergeny, nie 
była bowiem zaprogramowana/przewidziana w 
naturze. 

• W szczególności dzieci z rodzinnym wywiadem 
alergicznym 2-krotnie częściej wykazują objawy 
skórne w pierwszym roku, jeśli są karmione 
mieszanką opartą na mleku krowim zamiast 
mlekiem matki. 



• Jeżeli jest konieczność dokarmiania (karmienia 
mieszanego) lub karmienia wyłącznie 
mieszanką – korzystniej zastosować/podać 

• Mieszanki hipoalergiczne lub mieszanki HA: 

1. Posiadają zredukowaną antygenowość białek 
(zdolność do łączenia się ze swoistymi p/ciałami) 

2. Posiadają zredukowaną immunogenność (zdolność 
do wywoływania swoistej odpowiedzi 
immunologicznej) 

3. Dobrze są tolerowane przez pacjentów 

 

 





Zasadnicze zmiany dotyczące zapobiegania alergii: 

1. Najważniejsza z nich - podaż dobrze 
tolerowanych hydrolizatów zamiast ścisłego 
unikania kontaktu z alergenami. 

2. Zmiany w zaleceniach dotyczące wprowadzania 
substancji stałych,  

3.  a także dyskusja o konieczności posiadania  
zwierząt w rodzinach ze zwiększonym ryzykiem 
wystąpienia alergii. 





Badanie GINI  

Uczestnicy badania zostali zarejestrowani od 1995 
do 1998 roku w celu ustalenia ostatecznej 
odpowiedzi dotyczącej skuteczności i podatności na 
trawienie preparatów hydrolizatów.  

W tym randomizowanym, podwójnie ślepym 
badaniu prospektywnym,  porównano trzy 
hydrolizaty z mieszanką opartą na białku mleka 
krowiego. 
Przebadano 2252 dzieci z wywiadem rodzinnym w 
kierunku alergii.   



 

• Wyniki 10-letnich badan wykazują, że działanie 
zapobiegawcze w stosunku do atopowego zapalenia 
skóry (AZS) utrzymuje się do 10 lat u dzieci z grupy 
wysokiego ryzyka, które są karmione pHF serwatki  
(częściowy hydrolizat białek serwatkowych) w ciągu 
pierwszych czterech miesięcy życia.  

• W dzieciństwie odsetek osób cierpiących na astmę i 
alergiczny nieżyt nosa wzrasta.  

• Nie obserwowano pozytywnego działanie 
zapobiegawczego na alergiczne schorzenia układu 
oddechowego w wieku 15 lat u dzieci, które były 
karmione hydrolizatami. 



• Dyrektywa Komisji UE jest obecnie zgodna z 
zaleceniami EFSA w swoim podejściu do 
składu mieszanek początkowych i następnych. 

• Komisja Europejska stwierdza, że 
bezpieczeństwo i przydatność każdej 
mieszanki, która zawiera hydrolizaty białkowe 
powinny być ustalane za pomocą badań 
klinicznych.  
 

• Commission Delegated Regulations (EU) 2016/127 of 25 
September 2015. Official Journal of the European Union, 2.2. 
2016 – L25/1–29 

 



• Ponadto podkreślono, że badania kliniczne są 
konieczne do wykazania, czy i w jakim stopniu 
dana mieszanka zmniejsza ryzyko zachorowania 
na schorzenia alergiczne w krótko- i 
długoterminowych obserwacjach u dzieci z grup 
ryzyka, które nie są karmione piersią. 

• W świetle tej dyrektywy, mieszanki początkowe i 
następne produkowane z hydrolizatów 
białkowych powinny być wprowadzone do obrotu 
tylko wtedy, gdy jego skład jest zgodny z 
wymaganiami niniejszej dyrektywy. 



W randomizowanym podwójnie ślepym, kontrolowanym 
badaniu oceniano, czy preparat dla niemowląt będący  
częściowym hydrolizatem białek serwatkowych (pHF-W) i 
dodatkiem prebiotyków zapobiega atopowemu zapaleniu 
skóry u dzieci z wysokim ryzykiem alergii.  
Włączono 1047 dzieci w Singapurze, Australii, Anglii i 
Irlandii. Matki  były zachęcane do karmienia piersią.  
Gdy mieszanka dla niemowląt była wprowadzona przed 
osiągnięciem wieku 18 tygodni, dziecko losowo 
przypisano do grupy badanej (pHF-W z prebiotykami) lub 
do grupy kontrolnej (zwykle mieszanki dla niemowląt na 
bazie serwatki (CMF-W) bez dodatku prebiotyków). Dzieci 
otrzymywały mieszankę aż do 6 m.ż. 
• Boyle R, Tang M, Chiang W, Chua M, et al.: Prebiotic-supplemented 

partially hydrolysed cow’s milk formula for the prevention of eczema in 
high risk infants: a randomized controlled trial. Allergy, Vol 71(3). doi: 
10.1111/all.12848 

 



Najważniejsze wyniki:  

• AZS występowało podobnie często w obu 
grupach.  

• Nie wystąpiły znamienne różnice w częstości AZS 
w 18m.ż. I nie obserwowano różnic w nasileniu 
objawów.  

• Immunologiczne markery (całkowite i specyficzne 
IgE) nie różniły się statystycznie w obu grupach.  

• Boyle R, Tang M, Chiang W, Chua M, et al.: Prebiotic-supplemented partially 
hydrolysed cow’s milk formula for the prevention of eczema in high risk infants: 
a randomized controlled trial. Allergy, Vol 71(3). doi: 10.1111/all.12848 

 



• Zgodnie z aktualnymi zalecenia dotyczące 
profilaktyki alergii u dzieci, które nie są 
karmione wyłącznie piersią/pokarmem 
własnej matki należy stosować hydrolizaty 
częściowe czyli mieszanki HA  

• Mieszanki eliminacyjne (w tym sojowe) tylko 
w diagnostyce i leczeniu alergii pokarmowej 

• Krogulska A. Diety eliminacyjne w diagnostyce i leczeniu alergii na białka mleka 
krowiego. Standardy Medyczne Pediatria 2016;6: 



RODZAJ MIESZANKI 

Charakterystyka 
cząsteczki 

Ryzyko reakcji 
alergicznej ZASTOSOWANIE 

Dieta polimeryczna 

pHF 

eHF 

AAF 

Pełne  białko 

   Peptydy 5-10kDa 

Peptydy <3kDa 

Syntetyczne aminokwasy 

Dgn i leczenie 

Dgn i leczenie 

PROFILAKTYKA 

pHF mieszanka o nieznacznym stopniu hydrolizy, eHF mieszanka o znacznym stopniu hydrolizy,  
AFF  mieszanka oparta na aminokwasach 

Zwyczajowe - codzienne 



 
Nowe rekomendacje dotyczące stałych 

posiłków dla dzieci w grupie ryzyka alergii? 
 

• Perkin MP et al.: Randomized Trial of 
Introduction of Allergenic Foods in Breast-Fed 
Infants. NEJM.org, March 4, 2016. DOI: 
10.1056/NEJMoa1514210 

• http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMo
a1514210 
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NOWE PODEJŚCIE DO ŻYWIENIA 

• Wprowadzać posiłki stałych między 17 a 26 tyg. 
(ESPGHAN)  

• Nie opóźniać wprowadzania potencjalnie 
alergizującej żywności.  

• Nie opóźniać wprowadzania żywności stałej także 
dla niemowląt z grupy ryzyka alergii.   

• Unikanie lub opóźnianie wprowadzania nie 
przynosi prewencyjnego efektu.  

• Alergolodzy nie tylko pozwalają, ale zalecają 
wprowadzenie posiłków stałych w 5  - 6 miesiącu.  

• Kontynuacja karmienia piersią po wprowadzeniu 
stałych posiłków. 





2008 bazujące na badaniach 
obserwacyjnych  
JPGN 2008; 46:99–110   
 

2016 bazujące na badaniach 
randomizowanych RCT, w grupach 
ryzyka  
JPGN 2016; 62(3):507–13  

Unikaj wczesnego (przed 4 
miesiącem) i późnego (po 6 miesiącu) 
wprowadzania gluteny 

Może być wprowadzony w każdym 
czasie między 4 a 12 miesiącem życia – 
nie wykazano wpływu na ryzyko 
wystąpienia celiakii 

Wprowadzaj gluten kiedy dziecko jest 
karmione piersią 

Karmienie piersią w czasie 
wprowadzania glutenu nie redukuje 
ryzyka wystąpienia celiakii, ale 
wykazuje wiele pozytywnych efektów 
na zdrowie dziecka dlatego jest 
rekomendowane  w czasie 
wprowadzania produktów stałych 

Rozpoczynaj od małych ilości glutenu i 
stopniowo go zwiększaj 

W pierwszych kilku miesiącach kiedy 
wprowadzasz gluten podawaj go w 
małych ilościach 



• Agostoni, Carlo, et al. "Complementary feeding: a 
commentary by the ESPGHAN Committee on 
Nutrition." Journal of pediatric gastroenterology 
and nutrition 46.1 (2008): 99-110. 

 
• Szajewska, Hania, et al. "Gluten introduction and 

the risk of coeliac disease: a position paper by the 
European Society for Pediatric Gastroenterology, 
Hepatology, and Nutrition." Journal of pediatric 
gastroenterology and nutrition 62.3 (2016): 507-
513. 
 


