Dieta mamy karmiącej piersią
– aktualizacja 2018
#KarmieJemWszystko
Dieta mamy karmiącej to MIT, spadek po poprzednim systemie,
następstwo braku wiedzy na temat laktacji, nie istnieje coś
takiego. Mama karmiąca powinna się po prostu zdrowo odżywiać,
stosować zróżnicowana dietę, bez suplementów w kolorowych
pigułkach. Tak, możesz jeść wszystko, chociaż nie zaleca się
fastfoodów i alkoholu (o tym niżej), dieta powinna być podobna
do tej z okresu ciąży, bogata w warzywa, owoce i
nieprzetworzone produkty, powinna być zgodna z nową piramidą
żywieniową.

Instytut Żywności i Żywienia
Skąd się bierze pokarm?
Z ust wstępnie rozdrobniony i nadtrawiony enzymami zawartymi w
ślinie pokarm trafia do żołądka. Czas trawienia w żołądku
zależy od tego co mama je, ale także co jadła bezpośrednio
przedtem bo dajmy na to dziecko zareagowało na gotowaną
marchewkę – sama marchewka gotowana nie należy do potraw
ciężkostrawnych, ale jeśli pojawiła się w towarzystwie mięsa,
które w żołądku zalega 6-8 godzin!!! to wiadomo, że reakcja
nastąpi odpowiednio później. Kiedy już pokarm strawiony w
żołądku, go opuści, przenosi się do dwunastnicy gdzie
przechodzi kolejny etap trawienia, a następnie dalej do jelita

cienkiego, gdzie następuje powolny proces przesuwania treści
jelitowej dalej dzięki tzw ruchom robaczkowym, dzięki
wyrostkom – kosmkom dochodzi to wchłaniania substancji
odżywczych do krwi: proteiny, minerały, witaminy, tłuszcze,
cukry proste, ale także leki, toksyny, konserwanty itd. Krew
prowadzi wszystko do wątroby, pełniącej w naszym organizmie
funkcje filtra ona wszystko metabolizuje i przerabia na łatwe
do przyswojenia substancje, po opuszczeniu wątroby krew rusza
w dalszą drogę do komórek organizmu oraz do gruczołów
mlecznych, które pobierają z krwi wszelkie niezbędne
substancje: przeciwciała, witaminy, minerały, składniki
odżywcze, niestety nie wszystko zostało zatrzymane w wątrobie
i niestety nie wszystko zostaje odfiltrowane w procesie
przetwarzania krwi na mleko. Potencjalnie alergizujące białka,
niektóre toksyny, wirusy, konserwanty i leki przechodzą przez
te bariery i dostają się do mleka, u bardziej wrażliwych
niemowląt moze sie to objawiać kolka, wypryskiem alergicznym,
czy gorszym stolcem. Jednak nawet takie objawy nie są
wskazaniem do stosowania diet eliminacyjnych w świetle badań z
ostatnich 2 lat. jedynym bezwzględnym wskazaniem do stosowania
ścisłej diety eliminacyjnej jest potwierdzona anafilaksja na
dane białko, ale nie na to białko i wszystkie okoliczne, np,
jeśli stwierdzono reakcję na beta-laktoglobulinę, to
eliminujemy mleko i produkty mlekopochodne, a nie przy okazji
wołowinę, a na wszelki wypadek wieprzowinę, jeśli na białko
kurze, to eliminujemy białko, ale nie żółtko i kurczaka (a tym
bardziej nie cały drób).
Co ważne, jeśli mama decyduje sie wyeliminować jakiś składnik
to jedyne jakie należy rozważyć to białko mleka krowiego,
ewentualnie jajo i na okres nie dłuższy niż 3 max 6 tyg. Matka
dietę powinna z powrotem rozszerzyć najpóźniej w 6-stym
miesiącu życia dziecka, aby w 7, zgodnie ze schematem
rozszerzania diety, można było wprowadzić do diety dziecka
produkty uzupełniające w tym białka mlek czy jajo. Alergolodzy
podkreślają wagę nie przeciągania diety eliminacyjnej dłużej
niż 3 miesięcy w skrajnych przepadkach.

Więcej nt diety eliminacyjnej przeczytacie w artykułach:
Dieta mamy alergika i dieta eliminacyjna – aktualizacja
2017,
Dieta eliminacyjna – raz jeszcze,
Dlaczego mleko mamy nie powoduje alergii?
Postępowanie w przypadku alergii u dziecka – najnowsze
zalecenia Towarzystw Alergologicznych oraz konsultantów
laktacyjnych
W wielu publikacjach udowodniono ochronną role diety
śródziemnomorskiej w ograniczeniu reakcji alergicznych
Tak więc mama odżywia się zdrowo, dostarczając z pokarmu
wszystkich niezbędnych składników: witamin, minerałów, oraz
składników odżywczych. Cały czas powinna obserwować dziecko.
Jeśli niepokoi ją zachowanie dziecka: jest niespokojnie,
płacze, podkurcza przy tym nóżki, może zauważyć czy ma to
związek z konkretnym produktem, podobnie w przypadku
ewentualnej wysypki, lub nieprawidłowego stolca dziecka
(ciemnozielonym, o nieprzyjemnym, intensywnie kwaśnym zapachu,
mogą pojawić się pasma śluzu, krew lub/i stolec może być
pienisty) wówczas jest wskazówką ze coś dziecku szkodzi, taki
składnik należy wykluczyć z diety mamy karmiącej na pewien
czas, np na miesiąc. Jednak nie od urodzenia na wszelki
wypadek, tylko wówczas kiedy widzimy, że wyraźnie szkodzi.
Pamiętajmy, że pokarm jest niezależny od diety mamy, ale to
czego mama nie dostarczy z pokarmem dziecko zabierze z
organizmu mamy, dlatego zróżnicowana dieta jest niezwykle
ważna dla zdrowia i samopoczucia mamy.
Czyli co tak konkretnie może jeść mama karmiąca piersią??
Karmienie piersią nie wyklucza normalnej diety. Można jeść
wszystko (w granicach zdrowego rozsądku):
orzechy i pestki (dynia, słonecznik)
miód,
mięso i ryby także surowe (a wiec tatar i sushi także),

sery i szynki dojrzewające,
sery pleśniowe,
owoce małostkowe (jabłka, gruszki)
dużopestkowe (śliwki, czereśnie, wiśnie, nektarynki )
drobnopestkowe (jagody, borówki, truskawki),
można smażona cebulkę,
kapuchę,
fasolkę,
kiełki,
kiszonki,
grzyby leśne, mun, boczniaki i pieczarki,
można jeść czekoladę
cytrusy
i nawet można to wszystko popić gazowana wodą.

Sushi
z
surowym
łososiem,
awokado
zawinięte w
nori,
propozycja
pożywnej
kolacji
na
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piersią

Leczo:
papryka,
pomidory,
cebula,
czosnek
–
pożywny obiad
dla
mamy
karmiącej
piersią

Mleko robi się z krwi, a nie z treści jelitowej.
Mama powinna się dobrze odżywiać, mieć zdrową i zróżnicowaną
dietę.
ryby, zwłaszcza surowe – są bardzo zdrowe, polecam
rodzimego śledzia, a także szprotki i makrele wędzone na
zimno – są świetnym źródłem kwasów Omega 3 (które są
wrażliwe na obróbkę termiczną)

owoce i warzywa – dostarczają witamin
mięso – białka
orzechy i nabiał – wapń
cytrusy – wit C
kiszonki – maja właściwości probiotyczne
kasze – dostarczają minerałów
pestki dyni, słonecznika, tłuszczy nienasyconych (są
lepsze niż oleje, gdyż dostarczają błonnika więcej, nt
olei można przeczytać tutaj)
A wiec mamy jedzcie na zdrowie co chcecie.
Obserwować dziecko. A dietę eliminacyjną wprowadza się W
OSTATECZNOŚCI
ze wskazań medycznych, a nie na wszelki
wypadek.
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PŁYNY
Mama karmiąca piersią powinna się nawadniać, źródła podają
różnie od 1,5-3 litrów na dobę, jednak nie oznacza to, że mama
ma się zmuszać do picia, należy pamiętać że oprócz wody, płyny
można pozyskać pijąc herbaty ziołowe i owocowe, soki
(najlepiej świeżowyciskane, ewentualnie 1-dniowe, jeśli
pasteryzowane, to najlepiej w szklanych butelkach, mleko i
przetwory, zupy, czy jedząc owoce i warzywa.
Można pic kawę (do 4 filiżanek dziennie), ale prawdziwą,
najlepiej parzoną w ekspresie ciśnieniowym lub kafeterze, ze
względu na fakt, że rozpuszczalna jest produktem
wysokoprzetworzonym i nie ma żadnych wartości ani
aromatycznych, nie zawiera olejków eterycznych, ani smakowych,
ani odżywczych i nie powinna się znaleźć w diecie mamy
karmiącej piersią. Mitem jest, że kawa wypłukuje magnez z
organizmu. Świeżo zmielona i zaparzona kawa, korzystnie wpływa
na organizm człowieka.

polecam też artykuły okolicznościowe: Co może w Święta jeść
mama karmiąca piersią i Wielkanocna uczta
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Niniejszy tekst ma charakter informacyjny i nie zastąpi
indywidualnej konsultacji z lekarzem pediatrą, specjalistą,
dietetykiem i doradcą laktacyjnym, decyzję o podjęciu dalszych
kroków mama musi podjąć sama na podstawie uzyskanej wiedzy.

Dieta eliminacyjna
jeszcze

–

Ten temat wzbudza wiele kontrowersji i wątpliwości.

raz

Bo „jak zjem trochę nabiału to mała wysypana”
Zacznijmy od początku, czyli od ciąży.
Jeśli w rodzinie występowały kiedykolwiek objawy alergii u
jednego lub obojga rodziców, lub rodzeństwa, stosowanie diety
eliminacyjnej na wszelki wypadek jest szkodliwe. W okresie
przekonepcyjnym i okresie ciąży należy stosować dietę
śródziemnomorską [1,2] . Co to takiego? Jest to dieta bardzo
zdrowa, bogata w kwasy omega 3,6,9, doskonale zbilansowana,
dostarczająca wszystkich niezbędnych składników odżywczych, a
bazuje na:
świeżych warzywach i owocach (także cytrusach)
pieczywie, ziarnach zbóż, nasionach, pestkach
orzechy i rośliny strączkowe
oliwie extra vergine i oleju z pestek winogron
świeżych rybach i owocach morza
serach, jogurtach
w mniejszym stopniu chude mięso: wołowina, gęś, kaczka
Ponadto
od
3-go
trymestru
powinna
suplementować
probiotyki Lactobacillus rhamnosus GG (atcc 53103) +
oligosacharydy (o nich wkrótce), ważne są również kwasy Omega
3
Dietę należy kontynuować w całym okresie laktacji, a
najzdrowiej do końca życia, zaś suplementację nie krócej niż
do 6 m po porodzie, optymalnie do 12m (jednakże nie ma
maksymalnych ograniczeń czasowych).

ALERGENY W MLEKU
Liczne badania dowodzą, że dieta w okresie karmienia piersią,
nie wpływa na podniesienie ryzyka wystąpienia wyprysku
atopowego, astmy czy innych objawów alergii[3,4].

Różne badania podają, że do pokarmu przenikają śladowe ilości
alergenów (białka mk, jaja, cytrusów, kakao etc), w przypadku
białek mleka krowiego ich zawartość w pokarmie jest 100 000x
mniejsza niż w mleku krowim.
mleko krowie: 3,5g/100 ml
mleko ludzkie 0,000035g /100 ml – 35-milionowych grama – ilość
homeopatyczna

5-15% niemowląt prezentuje objawy, które mogą sugerować
alergię, ale rzeczywisty współczynnik wynosi ok 2-3% co ważne
w tej grupie są dzieci z obciążeniem genetycznym i takie, u
których w rodzinie nie występowały do tej pory choroby
alergiczne. Wśród alergii pokarmowych (AP) najczęściej
rozpoznaje się alergię na białka mleka krowiego (ABMK), nieco
rzadziej na jajo kurze. Manifestuje się głównie poprzez zmiany
skórne i nieprawidłowy stolec, oraz ulewanie i dotyczy głównie
niemowląt karmionych mieszanką mlekozastępczą,
eliminacyjna u matki ma sens w 0,5% niemowląt.

dieta

Należy zacząć od tego, że za wyprysk
atopowy, alergiczny nieżyt nosa, czy
astmę odpowiada głównie rodzaj porodu i
karmienia, a co za tym idzie kompletnie
różna flora jelitowa.
Jako profilaktykę alergii uznaje się
poród fizjologiczny i karmienie naturalne
od pierwszych chwil życia, podanie
mieszanki bezpowrotnie zmienia profil
flory
jelitowej
niemowlęcia,

przyczyniając się zwiększenia ryzyka
wystąpienia alergii. TAK TA JEDNA BUTELKA
W SZPITALU MA ZNACZENIE[7].

Ryc.1. Rodzaj flory jelitowej niemowlęcia w
zależności od rodzaju porodu i karmienia

Większość wyprysku u niemowląt nie ma
związku z dieta matki, a są to różne
alergie środowiskowe (detergenty, kosmetyki stosowane
przez opiekunów),
alergie kontaktowe,
a nawet alergie wziewne.

Eliminacja jakiekolwiek skłądnika powinna odbywać się pod
opieką lekarz specjalisty – alergologa, oraz DIETETYKA, aby
była prawidłowo zbilansowana, możliwe że konieczna będzie
suplementacja wapnia (Calcium) w ilości 1000 mg/dobę.
DIETA ELIMINACYJNA
nie może trwać przewlekle
optymalny czas to 3-6 tyg a następnie stopniowe
wprowadzanie nabiału
w wyjątkowych sytuacjach silnych objawów – kontynuacja
do 3 miesięcy i stopniowe wprowadzenie nabiału przed
okresem rozszerzania diety
wprowadzenie BMK: 1 łyżka stołowa jogurtu greckiego co 3
dni i stopniowo zwiększać częstotliwość i ilość

DLACZEGO Z DIETY TRZEBA WYJŚĆ PRZED ROZSZERZANIEM DIETY?
Chodzi o antyalergiczne właściwości mleka kobiecego, które
mają przeciwciała przeciw antygenom alergenów, dodatkowo
zawierają immunoglobuliny sekrecyjne A , pełniące funkcje
ochronne w jelicie niemowlęcia, a także liczne probiotyki i
prebiotyki (oligosacharydy), mające istotne znaczenie w
prewencji alergii, alergeny które przedostają się do pokarmu,
są osłabione, mniej aktywne, a więc działają jak szczepionka i
właśnie o takie

szczepienie nam chodzi.

Porównując do szczepień ochronnych wprowadzone są same
antygeny, lub martwe lub żywe, ale pozbawione zjadliwości
drobnoustroje w celu wytworzenia odporności. W przypadku
immunoterapii swoistej, stosowanej w alergologii (tzw.
odczulanie) właśnie chodzi o podawanie niewielkich ilości
alergenów, maksymalnie rozcieńczonych aby zminimalizować
ryzyko reakcji alergicznej, ale wystarczająco duże, aby
wywołać tolerancję, stopniowo zwiększając ilość, aż do
całkowitego ustąpienia objawów.

Dokładnie tę samą zależność osiągamy jeśli kobieta karmi
piersią dziecko z objawami alergii przekazując mu niewielkie
ilości alergenu, stymuluje układ odpornościowy dziecka do
wytworzenia TOLERANCJI, a więc wycofania objawów alergii

[5]

.

Jak wykazały badania, o których wspominałam w
artykule Dlaczego mleko mamy nie powoduje
alergii? Dieta eliminacyjna jest szkodliwa, gdyż
nie pozwala w bezpieczny sposób wytworzyć
tolerancji pokarmowej, a w konsekwencji alergia
[6]
zostaje utrwalona
.
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Dieta mamy alergika i dieta
eliminacyjna – aktualizacja
2017
UWAGA
W świetle najnowszej wiedzy o której pisałam w
artykule Postępowanie w przypadku alergii u dziecka
– najnowsze zalecenia Towarzystwa Alergologicznego oraz
konsultantów laktacyjnych diety eliminacyjne aktualnie
stosowane są jako ostateczność w sytuacji gdy inne metody nie
dają oczekiwanych efektów. Diety eliminacyjne matek karmiących
powinny być konsultowane z dietetykami i nie powinny być
stosowane przewlekle.
W pewnych sytuacjach
diagnostyce.

diety

eliminacyjne

mogą

służyć

Brak poprawy po zastosowaniu diety w przeciągu 3-6 tyg jest
podstawą do jej przerwania i prowadzenia zdrowej zróżnicowanej
diety śródziemnomorskiej oraz kontynuacji karmienia piersią.

Dieta mamy karmiącej, to dieta zróżnicowana i bogata, bez
większych ograniczeń, o czym pisałam już wcześniej w
artykułach: Dieta mamy karmiącej piersią i Co może w Święta
jeść mama karmiąca piersią, ale schody się zaczynają, gdy
okazuję się, że mamy małego alergika.
W świetle badań opublikowanych w 2016 i 2017 roku, nie ma mowy
o alergii na białka mleka krowiego
w przypadku dzieci
karmionych piersią, gdyż w pokarmie kobiecym jest 0,00035g bmk
na 100 ml mleka. A wyprysk alergiczny związany jest z innymi
czynnikami niż dieta matki.
Przy podejrzeniu alergii należy zacząć od konsultacji z
lekarzem specjalistą – alergologiem, nie powinno się
podejmować żadnych działań bez konsultacji lekarskiej, lekarz
pediatra, nie ma wystarczającej wiedzy specjalistycznej aby
prowadzić dziecko z alergią, dlatego powinien kierować do
poradni specjalistycznej. O objawach
tutaj: Objawy alergii u niemowląt

alergii

pisałam

Bez względu na dalszy przebieg choroby i leczenia, MLEKO
MAMY pozostaje najważniejszym czynnikiem diagnostyki,
leczenia, wspierania i rozwoju systemu immunologicznego
dziecka, gdyż ma wyjątkowy skład, bogaty w przeciwciała –
niezwykle korzystny dla flory jelitowej, spowalnia rozwój
alergii i marszu alergicznego, ŻADNA MIESZANKA NIE JEST W
STANIE ZASTĄPIĆ MLEKA MAMY, chociaż lekarzowi łatwiej jest
kontrolować przebieg leczenia i chętnie wypisze mieszankę,
która często daje szybką i spektakularną, ale POZORNĄ poprawę.

DIETA MAMY KARMIĄCEJ
PROFILAKTYKA ALERGII
W świetle aktualnej wiedzy
najlepszym
rozwiązaniem

PIERSIĄ

–

nt alergii i profilaktyki,
jest
stosowanie
diety

śródziemnomorskiej w okresie ciąży i laktacji.
Ścisła dieta eliminacyjna przy diagnozowaniu alergii
Aktualnie wykazano szkodliwości diet ścisłych, w wyjątkowych
przypadkach zaleca się okresowe wykluczenie białek mleka
krowiego i jaj na efekty trzeba czekać od 3-6 tyg, następnie
powrót do normalnej diety.

PROBIOTYKI
Ponadto niezwykle ważna jest suplementacja probiotyków (o tym
osobny artykuł). Probiotyki są niezwykle ważne, gdyż dobrze
dobrane szczepy wpływają korzystnie na florę przewodu
pokarmowego, pokrywają jelita czymś w rodzaju farby
odbijającej, to co ma zostać w jelicie i być wydalone, a
przepuszczają to co jest ważne dla żywienia organizmu –
poprawiają ptocesy trawienia, ograniczają przedostawanie się
szkodliwych składników do krwi.
Nie każdy szczep ma istotne znaczenie dla uszczelnienia jelit,
ale na szczęście są takie, które zostały dokładnie przebadane,
z tego względu korzystne są szczepy symbiotyczne:
Lactobacillus rhamnosus GG (np Dicoflor, Acidolac baby –
krople.) i Bifidobacterium BB-12 (np Acidolac Baby-saszetki) –
można stosować razem gdyż Acidolac Baby zawiera
fructooligosacharyty – niezwykle ważne dla poprawy kolonizacji
i adhezji w jelicie.
Oba szczepy można znaleźć w 1 preparacie: Trilac Plus, który
ma bardzo dobrze skomponowany skład 4 szczepów (Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus,
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), Bifidobacterium
lactis) jak i fruktooligosacharydy.
Bardzo korzystny zwłaszcza przy biegunkach i luźnych stolcach
–
infekcjach
jelitowych
jest
także
szczep
enterokoków:
Saccharomyces
boulardii
B01,
zawarty

w preparatach: Enterol czy Enteroacidolac.
WIĘCEJ O PROBIOTYKACH ZNAJDZIESZ W ARTYKULE: PROBIOTYKI
Należy pamiętać, że rozróżniamy alergie IgE zależne i IgE
niezależne, a może wyjść brak jakiejkolwiek alergii pomimo
zaobserwowania wyraźnych objawów. Więcej w artykule: Objawy
alergii u niemowląt, Testy alergologiczne

To na razie aktualizacja artykułu sprzed 2 lat
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Aktualnie nie zaleca się diet eliminacyjnych matkom karmiącym
w celu profilaktyki alergii pokarmowej u dzieci. Jednak sporo
kobiet stosuje takie diety, zarówno z rodzin atopowych jak i
nie atopowych. Niewiele wiadomo o wpływie takiej diety na
skład mleka kobiecego oraz indukcję odpowiedzi humoralnej u
dziecka. Celem pracy Järvinen i wsp. była ocena związku
eliminacji mleka krowiego z diety matki w czasie laktacji z
poziomem specyficznych IgA w mleku kobiecym oraz wpływ takiej
diety na z rozwój alergii na mleko krowie u dzieci (CMA, ang.
cow’s milk alerty; ABMK pol. alergia na białka mleka
krowiego). W badaniu wzięło udział 145 par matka-dziecko.
Badanie prowadzono bez randomizacji, metodą prospektywnych
obserwacji i szczegółowych pomiarów wybranych parametrów.
Alergia na mleko krowie jest z reguły pierwszym objawem
atopowej symptomatologii i marszu alergicznego, ponieważ
białka mleka krowiego są zwykle pierwszymi obcymi białkami
konsumowanymi przez niemowlę w dużej ilości. Czynniki
immunomodulujące zawarte w mleku kobiecym mają wpływ na
dojrzewanie i rozwój śluzówkowego układu odpornościowego u
dzieci. Poprzez wzmocnienie bariery nabłonkowej, wydzielnicze
IgA hamują niewłaściwą aktywację immunologiczną wywołaną przez
mikroorganizmy i antygeny pochodzące ze światła jelita oraz
układu oddechowego. Limfocyty B obecne w jelitach dziecka we
wczesnym okresie rozwoju dostarczają wydzielniczych IgA, ale
najważniejszym ich źródłem jest mleko matki, zwłaszcza siara.
Immunoglobuliny A w pokarmie kobiecym są syntetyzowane przez
limfocyty B obecne w gruczole piersiowym, które migrowały z
jelita matki (entero-mammary tract, droga jelitowo-piersiowa).
Dzięki temu specyfikacja przeciwciał zawartych w mleku matki
odzwierciedla stymulację antygenową, którą napotyka jelito
matki karmiącej. Mleko matki jest bogatym źródłem
wydzielniczych IgA, zawiera natomiast mniejszą ilość
przeciwciał klasy IgG i IgM.
W badaniu autorzy próbowali dociec czy poziom specyficznych
IgA w mleku kobiecym może być w jakikolwiek sposób związany z

dietą eliminacyjną matki karmiącej.
Kobiety, które zgłosiły się do uczestnictwa w badaniu
rekrutowano zaraz po porodzie. Do udziału w badaniu
zrekrutowano dwie grupy noworodków o różnym ryzyku atopii: te
ze zwiększonym ryzykiem rozwoju alergii pokarmowej (mające
starsze rodzeństwo z alergią pokarmową) i te o niskim ryzyku
(mające wszystkich krewnych pierwszego stopnia bez alergii
pokarmowych). Wszystkie dzieci były urodzone o czasie i nie
chorowały przewlekle. Pobierano próbki mleka kobiecego oraz
surowicy dzieci z grupy badanej. Surowica matek karmiących
oraz mleko kobiece były badane metodą ELISA pod względem
poziomu IgA i IgG specyficznych dla beta-laktoglobuliny (BLG)
oraz kazeiny. Surowice dzieci były badane pod względem poziomu
IgA, IgG1, IgG4 i IgE specyficznych dla beta-laktoglobuliny i
kazeiny z wykorzystaniem tej samej metody.
37 matek rozpoczęło dietę eliminującą mleko krowie w przeciągu
pierwszych 3 miesięcy po porodzie: 16 z nich profilaktycznie w
dniu porodu, a kolejne 5 w przeciągu pierwszego miesiąca po
porodzie z powodu alergii pokarmowej starszego rodzeństwa w
wywiadzie, kolejne 16 matek unikało mleka krowiego z powodu
wyprysku atopowego lub objawów gastroenterologicznych
(biegunka, wymioty, ulewanie), które zaobserwowały u swoich
dzieci.
49 matek rozpoczęło dietę eliminującą mleko krowie pomiędzy 3
a 7 miesiącem laktacji z powodu w/w objawów, które obserwowały
u swoich dzieci.
Pozostałe 59 matek nigdy nie stosowało diety eliminacyjnej.
Wyniki obserwacji klinicznych:
Spośród niemowląt 37 matek, które rozpoczęły dietę
eliminacyjną w przeciągu pierwszych 3 miesięcy laktacji wysoki
odsetek dzieci rozwinął ABMK: 16 miało ABMK typu
natychmiastowego, a kolejne 16 ABMK typu opóźnionego (łącznie
86%), 5 dzieci nie rozwinęło ABMK.

Spośród niemowląt 49 matek, które podjęły dietę pomiędzy 3 a 7
miesiącem – 27 miało ABMK typu natychmiastowego, a kolejne 15
ABMK typu opóźnionego (łącznie 85%), 7 dzieci nie rozwinęło
ABMK.
Spośród niemowląt 59 matek, które nie stosowały diety
eliminacyjnej, żadne dziecko nie rozwinęło ABMK (0%).
Alergie na biała mleka krowiego, potwierdzano testami
doustnego obciążenia. Testy były przeprowadzane średnio w
wieku 5,8 miesiąca. Stosowano też prick-testy.
Wyniki badań mleka kobiecego:
Matki stosujące dietę bez mleka krowiego miały w swoim
pokarmie niższy poziom IgA specyficznych dla beta
laktoglobuliny (BLG) i kazeiny niż matki nie stosujące
diety eliminacyjnej
Dzieci matek na diecie eliminacyjnej miały w surowicy
niższy poziom IgG1 specyficznych dla BLG i kazeiny oraz
niższy poziom IgG4 specyficznych dla BLG, a ich poziomy
IgA specyficznych dla kazeiny i BLG były znacząco
rzadziej wykrywalne niż u dzieci matek bez diety
eliminacyjnej
Niższe poziomy IgG4 i IgA specyficznych dla białek mleka
krowiego w surowicy dzieci były związane z alergią na
mleko krowie u dzieci (ABMK).
Niezależnie od diety matki IgG1 w surowicy były na
porównywalnym poziomie u wszystkich dzieci  Niski
poziom IgA specyficznych dla białek mleka krowiego w
pokarmie kobiecym był związany z rozwojem ABMK u
potomstwa
Poziom specyficznych IgG z mleka kobiecego był niski
oraz porównywalny u obydwu grup kobiet  Dieta kobiet
nie wpłynęła na poziom specyficznych IgA i IgG w ich
surowicy
Wnioski:

Matczyna dieta eliminacyjna była związana z niższymi
poziomami wydzielniczych specyficznych IgA w siarze oraz
w dojrzałym pokarmie kobiecym, a co za tym idzie z
rozwojem alergii na mleko krowie u ich dzieci.
Etiologia niskich poziomów IgA w pokarmie kobiecym jest
nieznana, ale niezwiązana z matczyną atopią ->Nie
wykazano związku pomiędzy występowaniem atopii u matek a
poziomem specyficznych IgA dla białek mleka krowiego.
Mimo że dotychczasowe badania nie wykazały jasnego połączenia
pomiędzy poziomem IgA w mleku kobiecym, a rozwojem alergii u
starszych dzieci, autorzy wykazali, że niższe poziomy
całkowitych IgA oraz IgA specyficznych dla białek mleka
krowiego były obecne w siarze oraz mleku matek karmiących
potomstwo, które rozwinęło CMA. Autorzy badania sugerują że
wysokie poziomy specyficznych IgA w mleku matki mogą spełniać
rolę protekcyjną w ABMK.
Wiarygodność przedstawionych wyników ogranicza fakt, że duża
część matek, które prowadziły dietę eliminacyjną posiadała
wywiad atopowy oraz większość ich potomstwa rozwinęła ABMK.
Możliwe jest, że sam proces chorobowy, a nie matczyna dieta
doprowadziły do spadku stężenia IgA w mleku kobiecym.
Jednocześnie nie można jednoznacznie stwierdzić, że obniżony
poziom IgA u dzieci wynika z samej diety eliminacyjnej matki
czy z choroby alergicznej. W związku z powyższym niezbędne są
dalsze badania oparte na randomizowanych próbach klinicznych.
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