Dlaczego
mleko
mamy
powoduje alergii?

nie

Jak niedawno pisałam (tutaj) alergia to nieprawidłowa reakcja
układu odpornościowego na obce gatunkowo białko.
Mleko mamy jest substancją swoistą gatunkowo. Białka zawarte w
pokarmie
spełniają
różnorakie
funkcje:
budulcowe,
odpornościowe: immunoglobuliny, składowe dopełniacza,
laktoferryna, alfa-1-antytrybsyna, alfa-laktoalbumina, hormony
oraz inne białka będące czynnikami bioaktywnymi
powodują alergii.

[1]

, ale nie

Całkowita zwartość białek w pokarmie kobiecym wynosi
maksymalnie 1,4 g/100 ml, z czego białka budulcowe (kazeina,
białka serwatkowe) stanowią ok. 0,90g/100ml [1] , przy czym
kazeina ludzka znacząco różni się od kazeiny innych ssaków. Co
ciekawe, w mleku niedojrzałym (ok. 2 pierwsze tygodnie)
całkowita zwartość białek jest wyższa niż w mleku dojrzałym i
wynosi ok. 1,8g/100ml.[1] Odpowiada za to m.in. wysoka zawartość
przeciwciał w siarze oraz enzymów i białek budulcowych, stąd
najwyższy przyrost masy dziecka następuje w pierwszym miesiącu
jego życia.
Co ważne, zawartość białka jest stała i niezależna od diety
matki. Także proporcje białek są stałe, ma ono również idealną
przyswajalność wynoszącą 98%, dostarczane jest w postaci
wolnych aminokwasów, zaś proporcje kazeiny i białek
serwatkowych wynoszą 40:60. Czasem znajdują się w nich śladowe
ilości beta-laktoglobuliny[3,4]

Badania nad rozwojem alergii w zależności od
sposobu żywienia wykazały, że u niemowląt

karmionych wyłącznie piersią w okresie pierwszych
6 miesięcy życia skutecznie zmniejsza się ryzyko
rozwoju alergii, w przeciwieństwie do dzieci
karmionych w sposób mieszany lub sztuczny. Należy
przy tym zauważyć, że dzieci karmione mieszanką
mlekozastępczą są narażone na kontakt z obcym
gatunkowo białkiem, które może sprzyjać rozwojowi
alergii. [2]
Prowadzi
się
dalsze
badania
nad
zastosowaniem
specjalistycznych mieszanek jako prewencji rozwoju alergii z
obciążeniem w wywiadzie, ale nadal najskuteczniejszą metodą
zapobiegającą rozwojowi alergii pozostaje wyłączne karmienie
piersią, które działa łagodząco na układ odpornościowy
niemowlęcia. Dodatkowo, jak pisałam w artykule „Dlaczego mleko
kobiece jest żywe?”, przeciwciała matki „uczą” budujący się
układ odpornościowy dziecka jak reagować prawidłowo na
zagrożenie.
Wykazano,

że

niewielkie

ilości

alergenów,

które

mogą

przeniknąć
do
pokarmu
kobiecego,
mają
działanie
immunomodulujące. Oznacza to, że ilości są homeopatyczne,
czyli za małe aby wywoływać reakcje alergiczne, ale
wystarczająco duże aby „oswoić” organizm dziecka z danym
białkiem i wytworzyć na nie tolerancję. U niektórych
nadwrażliwych dzieci może jednak dojść do silniejszej reakcji
ze strony układu odpornościowego, co może być wskazaniem to
chwilowego wycofania danego produktu z diety matki, ale
przywrócenie go przed okresem rozszerzania diety .

Należy podkreślić, że jest to reakcja na
ewentualne obce białka, które w śladowych
ilościach mogą znaleźć się w pokarmie kobiecym, a
nie reakcja na samo mleko. W tych wyjątkowych
sytuacjach (dotyczy to nie więcej niż 2-3%

niemowląt) w zmniejszeniu objawów może pomóc dieta
eliminacyjna, ale udowodniono, że jej stosowanie w
efekcie
może
doprowadzić
do
utrwalenia
nieprawidłowego wzorca reakcji immunologicznej[5],
dlatego też nie jest wskazane stosowanie jej
przewlekle. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie
diety przez okres 3-6 tyg przy jednoczesnej
suplementacji Lactobacillus rhamnosus GG oraz
fruktooligosacharydów u matki i u dziecka,
idealnie zastosowanie preparatu zawierającego obie
substancje. W licznych badaniach klinicznych
wykazano, że Lactobacillus rhamnosus GG wykazuje
dobrą adhezję (przyleganie) w jelicie przy
jednoczesnym osłonowym działaniu na jelita w
chorobach alergicznych, zaś fruktooligosacharydy
to nic innego jak pożywka dla tego szczepu
bakterii, której zadaniem jest poprawa adhezji i
namnażania kolonii bakterii w jelicie, zwiększając
skuteczność ich działania. Po ustąpieniu objawów
alergii wskazane jest ponowne wprowadzenie
alergenów do diety matki, bez przerywania
probiotykoterapii u obojga.
Rola biofilmu jest nie do przecenienia. Uznaje się, że
prawidłowa mikroflora jelitowa ma kluczowe znaczenie w
przeciwdziałaniu rozwojowi alergii, a należy tu wspomnieć o
bogactwie bakterii probiotycznych znajdujących się w pokarmie
kobiecym, oraz ich profilu.[6] Bakterie znajdujące się w mleku
mają za zadanie skolonizować jelita niemowlęcia wytwarzając
biofilm stanowiący barierę dla czynników patogennych jak i
alergeny, które nie mogą wniknąć do krwi. Podanie mieszanki
nie tylko zaburza wytwarzanie szczelnego biofilmu, a wręcz
może go całkowicie zaburzyć, co sprzyja rozwojowi alergii ze
względu na różny skład flory jelitowej niemowląt karmionych

sztucznie i naturalnie. Co więcej, wykazano, że flora jelitowa
niemowląt karmionych naturalnie jest najkorzystniejszą
kombinacją różnych szczepów Lacillobacterii i Bifidombacterii.
Dodatkowo zawartość sekrecyjnej immunoglobuliny A ma kolosalne
znaczenie dla noworodka w przeciwdziałaniu infekcjom, czy
tworzeniu homeostazy pomiędzy bakteriami symbiotycznymi.
Okazuje się także, że ma ona działanie długoterminowe,
ponieważ wykazano, że programuje mikrobiotę do wieku dorosłego
[7]

Dodatkowo

badania,

w

których

wykorzystano

prebiotyki

i

synbiotyki poddawane przez okres 6 miesięcy, wykazały
podwyższone wartości sIgA w kale niemowląt, a to znowu wiąże
się ze zmniejszonym ryzykiem rozwoju alergii przed 2 rokiem
życia. Szczególną uwagę należy zwrócić na szczepy
Bacteroidetes, gdyż dowiedziono, że skuteczność
Bifidobacterium spp. jest wzmacniana poprzez oligosacharydy
zawarte w kobiecym pokarmie. Nie obserwuje się tego w
przypadku szczepu Firmicutes. Badania w warunkach sterylnych
wykazały, że kolonizacja mikroflory układu pokarmowego myszy
przez mikrobiom zdrowego dziecka bogaty w Bifidobacterium spp.
i Bacteroides spp. chroni przed rozwojem alergii na βlaktoglobuliny mleka krowiego. W dwóch badaniach wykazano, że
szczepy Bacteroidetes i Firmicutes można wiązać z rozwojem
alergii

[8]

Uważa się, że karmienie piersią ma ochronne znaczenie w
przypadku alergii ze względu na obecność takich składników jak
liczne alergeny mogące przenikać do pokarmu, a nieobecne w
mieszankach, a przede wszystkim obecność mediatorów
immunologicznych do indukowania tolerancji immunologicznej w
mleku, a tym samym zwiększone dojrzewanie jelit i
mikroorganizmów sprzyjających wytworzeniu tolerancji u
niemowląt karmionych piersią.

[8]

Sposób karmienia na wczesnym etapie ma kolosalne znaczenie dla
zdrowia niemowląt, w zapobieganiu atopowemu zapaleniu skóry i

alergii pokarmowej, a także rozwojowi marszu alergicznego w
późniejszym życiu.

Podsumowując, mleko matki nie tylko
nie powoduje alergii, ale wręcz
przeciwdziała jej rozwojowi za
sprawą składników immunologicznych.
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