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Zatrzymać
marsz alergiczny



Diagnostyka ABMK 

Stanowisko Sekcji Alergii Pokarmowej PTGHŻD 2021

Wywiad
TAKBadanie fizykalne

Próba prowokacji 

Punktowe testy skórne POMOCNE
ryzyko nadinterpretacji –

zwłaszcza w AZSSwoiste IgE

Całkowite IgE Nie

Płatkowe testy skórne ?

Test śródskórny Nie

IgG/IgG4 Nie



Stanowisko Sekcji Alergii Pokarmowej PTGHŻD 2021



Jakość danych Grupa robocza EAACI

bardzo niska
sugeruje nieograniczanie spożywania 
potencjalnych alergenów pokarmowych 
przez kobiety w ciąży i karmiące w  celu 
prewencji ABMK u niemowląt i małych dzieci



Jakość danych Grupa robocza EAACI

bardzo niska
brak rekomendacji za lub przeciw

karmienie piersią w zapobieganiu 
alergii na pokarmy; 

zachęcać do KP ze względu na inne korzyści



Grupa robocza GA2LEN Jakość 

danych

Eksperci sugerują większość matek karmiąca piersią, których 
niemowlęta mają rozpoznaną alergię na 
pokarmy, nie musi unikać alergizującego 
pokarmu, choć w rzadkich przypadkach może 
to być brane pod uwagę

niska



TOLERANCJA

ANTYGENY POKARMOWE
▪ dawka
▪ czas i powtarzalność

KINETYKA 
ANTYGENÓW 

POKARMOWYCH
▪ orzeszki              

(Ara h6, Ara h2) 
min.-godz.

▪ jajo (owoalbumina)     
2-6 godz.

▪ mleko               
(beta-laktoglobulina)     
1-2 godz…. dni

MATKA
▪ genetyka i metabolizm         

- na diecie zwykłej, 
a w mleku brak 
antygenów 

- na eliminacji, a 
antygeny obecne 
w mleku

▪ stan immunologiczny 
(IgA, IgG) 



Preparaty mlekozastępcze



Preparaty mlekozastępcze

POCHODZENIE BIAŁKA
serwatka vs kazeina

SUPELEMNTACJA
probiotyki –prebiotyki – post…

DHA
???



Grupa robocza 
EAACI

Jakość danych

Hydrolizaty 
o znacznym/nieznacznym stopniu hydrolizy

ani za ani przeciw niska

Witaminy, olej rybi
(ciąża i/lub laktacja i/lub niemowlęta)

ani za ani przeciw bardzo niska

Prebiotyki, probiotyki, synbiotyki
(ciąża i/lub laktacja i/lub niemowlęta)

ani za ani przeciw niska



Grupa robocza GA2LEN Jakość 

danych

Eksperci sugerują u niemowląt z ABMK, które wymagają 
alternatywy dla karmienia piersią należy 
włączyć hydrolizat o znacznym stopniu 
hydrolizy lub aminokwasy – jeśli wydają 
się bardziej właściwe

umiarkowana
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Grupa robocza EAACI Jakość 
danych

Jajo kurze ugotowane, średniej wielkości
1-2 razy w tyg. 

umiarkowana

Orzeszki ziemne w grupach ryzyka (egzema, alergia na jajo)
1-3 razy w tyg. 

umiarkowana

Suplementacja na bazie 
mleka krowiego

unikanie suplementacji
w 1 tyg. ż.

umiarkowana

NIE OPÓŹNIAĆ
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NABYWANIE 
TOLERANCJI


