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Wstęp

Czym jest alergia?
Alergia to reakcja immunologiczna, która wynika z nadwrażliwości organizmu na czynnik 
(tzw. alergen), który dla większości osób jest niegroźny i dobrze przez nie tolerowany.

Czym jest alergia atopowa (IgE-zależna)?
Najczęstszym typem alergii jest tzw. alergia atopowa, w której organizm produkuje duże 
ilości swoistego przeciwciała IgE skierowanego przeciw konkretnemu alergenowi. Kontakt 
alergenu z organizmem może nastąpić poprzez błonę śluzową przewodu pokarmowego 
(alergeny pokarmowe), układ oddechowy (alergeny wziewne) lub skórę i wyzwolić wiele reakcji 
immunologicznych. Efekty tych reakcji to: sezonowy lub całoroczny nieżyt nosa, spojówek, atopowa 
astma oskrzelowa, reakcje anafi laktyczne, nadwrażliwość na jad owadów błonkoskrzydłych (osa, 
pszczoła, szerszeń), niektóre odmiany alergii pokarmowej.

Inne rodzaje reakcji alergicznych
Drugi rodzaj reakcji immunologicznych spotykany u osób z alergią przebiega z udziałem komórek 
zapalnych lub przeciwciał innych niż przeciwciała IgE. Ten rodzaj alergii występuje zdecydowanie 
rzadziej niż alergia IgE-zależna i może manifestować się m.in. alergią na leki, alergicznym 
zapaleniem pęcherzyków płucnych, alergicznym zapaleniem naczyń krwionośnych.

Rosnący problem Europejczyków
Europejska Akademia Alergii i Immunologii (European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology, EAACI) podaje, że co trzecia osoba cierpi na jakiś rodzaj alergii i przewiduje, że do 
2025 r. ponad 50% wszystkich Europejczyków będzie chorować na przynajmniej jeden typ alergii. 
Oznacza to, że obecnie przewlekłe choroby alergiczne rozpoznaje się u 150 mln Europejczyków. 
Najczęstszą postacią alergii jest alergiczny sezonowy nieżyt nosa (10–30% populacji), alergiczne 
zapalenie spojówek (15–20%), astma atopowa (8–12%), atopowe zapalenie skóry (do 20% u dzieci, 
6% dorosłych), alergia pokarmowa (6% u dzieci, 2–4% dorosłych).

Poradnik opracowano na podstawie artykułów 
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Czy wiesz, że Czy wiesz, że 1000 pierwszych dni życia 1000 pierwszych dni życia Twojego Twojego 
dziecka, już od poczęcia, dziecka, już od poczęcia, ma fundamentalne ma fundamentalne 
znaczenie dla jego zdrowiaznaczenie dla jego zdrowia teraz i w dorosłym  teraz i w dorosłym 
życiu?życiu?
Jeszcze długo po narodzinach, w okresie karmienia piersią i rozszerzania 
diety dziecka:

W tym czasie także kształtują się nawyki żywieniowe. Poprzez prawidłowe 
żywienie w  okresie tego intensywnego rozwoju i  wzrostu, masz realny oraz 
długotrwały wpływ na zdrowie dziecka teraz i w przyszłości.

Dbaj o  jakość i  bezpieczeństwo wybieranych produktów oraz komponowanie 
diety dziecka przez 1000 pierwszych dni życia ze względu na jego wyjątkowo 
wrażliwy organizm:

•  karm swoje dziecko wyłącznie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia,

•  wybieraj bezpieczną żywność przeznaczoną specjalnie dla niemowląt i małych 
dzieci, która posiada oznaczenie wieku na opakowaniu,

•  jeśli chcesz zaspokoić pragnienie dziecka, podawaj mu do picia wyłącznie 
wodę.

1000 pierwszych dni to niepowtarzalne okno 
możliwości dla rozwoju Twojego dziecka!

Dowiedz się więcej na: www.1000dni.pl

1000 pierwszych dni życia

intensywnie 
rozwija się jego mózg

kształtuje się 
układ odpornościowy

dojrzewa 
układ pokarmowy

programuje się 
metabolizm
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Alergiczka spodziewa się dziecka

Rozdział 1 – Alergia w czasie ciąży

Objawy alergii w czasie ciąży
Choroby alergiczne występują w różnym wieku, również u kobiet w okresie prokreacji i ciąży. 
Około 18–30% kobiet ciężarnych ma problem związany z alergicznym nieżytem błony śluzowej 
nosa (ANN), 8–10% cierpi na astmę, która jest najczęstszą zapalną chorobą dolnych dróg 
oddechowych wymagającą leczenia. 

W organizmie kobiety podczas trwania ciąży następują zmiany hormonalne, anatomiczne, 
immunologiczne i metaboliczne, które wpływają na samopoczucie ciężarnej i na przebieg chorób 
alergicznych. Wypadkowa tych zmian powoduje, że w ciąży objawy alergii mogą być takie same jak 
przed ciążą, ulec złagodzeniu lub zaostrzyć się i nasilić.

Czy w czasie ciąży można leczyć alergię?
Leczenie chorób alergicznych w okresie ciąży stanowi złożony problem – ze względów etycznych 
i prawnych u kobiet w ciąży przeprowadzono niewiele badań klinicznych dotyczących działania 
leków. W przypadku potrzeby ich zastosowania w okresie ciąży korzyści dla kobiety zawsze powinny 
znacznie przewyższać potencjalne ryzyko zagrożenia dla płodu. Dlatego u kobiety w ciąży cierpiącej 
na choroby alergiczne przed włączeniem leków należy rozważyć wiele czynników takich jak: etap 
ciąży, dawka i droga podania leku, stopień wchłaniania i przenikania leku przez łożysko.

Jakie leki na alergię?

Uwaga w I trymestrze!
Szkodliwe dla płodu działanie leków zależy m.in. od właściwości toksycznych leku, okresu rozwoju 
zarodka i jego cech genetycznych. Najbardziej toksyczne jest przyjmowanie leków w I trymestrze 
ciąży ze względu na szczególną wrażliwość komórek płodu w fazie intensywnego dzielenia się 
komórek i powstawania narządów.

Klasyfi kacja leków
Pomocna w ustaleniu ryzyka uszkodzenia płodu przez zastosowany lek jest klasyfi kacja 
Amerykańskiej Agencji ds. Żywienia i Leków (Food and Drug Administration U.S., FDA). 
Wprowadza ona podział leków na kategorie od A do X o różnym potencjale zagrożenia dla dziecka:
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A – badania na zwierzętach i obserwacje u ludzi nie wykazały działania szkodliwego dla płodu; 
mogą być stosowane w czasie ciąży.

B – badania na zwierzętach wykazały szkodliwe działanie na płód, choć obserwacje u ludzi 
nie wykazują zagrożenia dla płodu ludzkiego; leki mogą być stosowane w ciąży w wypadku 
zdecydowanej konieczności.

C – leki w badaniach na zwierzętach wykazały szkodliwość dla płodu bądź brak wiarygodnych 
danych z obserwacji stosowania tego leku u ludzi; mogą być stosowane w ciąży tylko wtedy, 
gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

D – wiadomo, że stanowią zagrożenie dla płodu; ich stosowanie w ciąży jest dopuszczone 
jedynie wtedy, gdy jest to konieczne ze względu na dobro matki, a podanie bezpieczniejszego 
alternatywnego leku jest niemożliwe lub przeciwwskazane.

X – stanowią bezpośrednie zagrożenie dla płodu; są bezwzględnie niedopuszczone do stosowania 
w ciąży.

Leki korzystne dla ciężarnej
W okresie ciąży możliwe jest stosowanie leków z kategorii A i B, zawsze pod nadzorem lekarza. 
Właściwe leczenie wpływa korzystnie na płód, przeciwdziała niedotlenieniu i powoduje dobre 
samopoczucie matki, co zapewnia płodowi optymalne warunki rozwoju.
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Ulga bez lekarstw
W chorobach alergicznych podczas ciąży należy pamiętać o stosowaniu leczenia 
niefarmakologicznego. Polega ono na unikaniu kontaktu z alergenem i substancjami drażniącymi, 
na szybkim usuwaniu alergenów z powierzchni ciała (przemywanie wodą), stosowaniu dużej ilości 
odpowiednich emolientów na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry. Takie postępowanie 
pomaga zmniejszyć objawy alergii.

Co to jest histamina?
W chorobach alergicznych, w odpowiedzi organizmu na kontakt z alergenem, uwalniana jest 
z niektórych komórek organizmu (komórek tucznych i bazofi lów) substancja zwana histaminą, 
która powoduje szereg reakcji w organizmie. Charakterystyczne dla nich są: skurcz mięśni gładkich 
oskrzeli, obrzęk i zwiększone wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, wzrost przepuszczalności 
naczyń krwionośnych, pobudzenie receptorów kaszlu i inne. Reakcje te są spowodowane 
połączeniem histaminy głównie z receptorami H1 – aby im zapobiec, stosuje się leki blokujące ww. 
receptory, czyli tzw. leki antyhistaminowe, w ten sposób przeciwdziałając niepożądanym efektom.
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Leki przeciwhistaminowe I generacji
Leki przeciwhistaminowe można podzielić na dwie generacje.

Do leków pierwszej generacji zaliczamy środki zsyntetyzowane już w latach 40. ubiegłego wieku. 
Ich działanie jest mało selektywne, tzn. oprócz działania na receptory H1 wiążą się z innymi 
receptorami (np. cholinergicznymi, dopaminergicznymi, serotoninergicznymi), co powoduje efekty 
niepożądane, np. suchość w jamie ustnej lub zaburzenia widzenia. Leki te łatwo przechodzą przez 
barierę krew–mózg i mogą powodować senność oraz zaburzenia koordynacji ruchowej. Działając 
poza receptorami, mogą powodować zaburzenia rytmu serca. Do leków antyhistaminowych 
I generacji należą: hydroksyzyna, clemastyna, dimetynden (fenistil), prometazyna (diphergan), 
ketotifen, cyproheptadyna (peritol), feniramina (występuje głównie w lekach złożonych 
stosowanych na przeziębienie: fervex, paracetamol complex).

II generacja
Leki przeciwhistaminowe drugiej generacji mają bardziej wybiórcze działanie i blokują receptor H1. 
Nie przechodzą lub słabiej przechodzą przez barierę krew–mózg, rzadziej powodując niepożądane 
reakcje związane z sennością. Najbardziej popularne leki z tej grupy to cetyryzyna (zyrtec), 
loratadyna, desloratadyna, lewocetyryzyna (xyzal), feksofenadyna (telfexo), bilastyna i rupatadyna. 
Są chętnie stosowane w alergicznym nieżycie nosa, alergicznym zapaleniu spojówek, pokrzywce, 
innych zmianach skórnych o podłożu alergicznym. Mogą mieć postać tabletek doustnych lub leków 
podawanych donosowo lub/i dospojówkowo (azelastyna – allergodil, emedastyna, lewokabastyna 
i olopatadyna). Mogą być połączone w jednym preparacie z α-sympatykomimetykiem jako leki 
złożone: cetyryzyna + pseudoefedryna (cirrus) oraz loratadyna + pseudoefedryna (clarinase).

Czy w ciąży trzeba odstawić leki przeciwhistaminowe?
Leki przeciwhistaminowe I generacji mają według FDA kategorię bezpieczeństwa C – i nie powinny 
być stosowane w czasie ciąży. W grupie leków przeciwhistaminowych II generacji cetyryzyna 
i loratydyna mają kategorię B i mogą być dopuszczone do stosowania, jeśli istnieje taka rzeczywista 
potrzeba. Brak danych na temat toksyczności dla embrionu lub teratogenności nowych leków 
przeciwhistaminowych – bilastyny oraz rupatadyny – uniemożliwia na razie ich stosowanie u kobiet 
w ciąży. 

W leczeniu alergicznego nieżytu nosa rekomendowane są miejscowo działające donosowe aerozole 
zawierające glikokortykosteroidy, ze względu na małe ryzyko działań ogólnoustrojowych. W razie 
konieczności można stosować leki antyhistaminowe II generacji – loratadynę, cetyryzynę – najlepiej 
dopiero od II trymestru. Niewskazane są doustne leki obkurczające naczynia błony śluzowej nosa – 
podejrzane o możliwy wpływ na powstawanie wad wrodzonych.
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Nigdy bez konsultacji z lekarzem!
O stosowaniu leków w ciąży zawsze powinien decydować lekarz. 
W tym okresie mogą wystąpić choroby typowe dla ciężarnych, które 
naśladują objawami choroby alergiczne. Ponadto 20% ciężarnych 
kobiet cierpi na hormonalny nieżyt nosa, który jest fi zjologiczny, 
odwracalny i nie wymaga leczenia farmakologicznego. U części 
kobiet mogą wystąpić choroby skóry typowe dla ciężarnych: atopowe 
osutki, pemfi goid bądź wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych. 
Ze względu na uporczywy świąd choroby te – podobnie jak AZS – wymagają, oprócz 
emolientów i miejscowych preparatów przeciwświądowych, leków przeciwhistaminowych.

Astma pod szczególnym nadzorem
Szczególną chorobą wymagającą leczenia w trakcie ciąży jest astma. W tym okresie często 
występuje uczucie duszności, spowodowane przesunięciem przepony ku górze przez powiększającą 
się macicę oraz wzrostem stężenia niektórych hormonów, zwiększających wrażliwość ośrodka 
oddechowego na dwutlenek węgla. W efekcie powstaje hiperwentylacja i uczucie duszności, które 
u kobiet z astmą należy różnicować z zaostrzeniem astmy. 

Nie wolno odstawiać samodzielnie leków przeciwastmatycznych, a ich modyfi kacji może dokonać 
jedynie lekarz specjalista. Ważne jest niedopuszczanie do zaostrzenia astmy, które może skutkować 
niedotlenieniem i innymi groźnymi następstwami u płodu. 

Astmie atopowej często towarzyszy alergiczny nieżyt nosa, którego odpowiednie leczenie poprawia 
kontrolę astmy.

W okresie ciąży bezpieczną substancją czynną jest budesonid. Z leków wziewnych rozszerzających 
oskrzela można stosować bromek ipratropium i fenoterol, alternatywnie doustnie montelukas. 
Oczywiście, jak wyżej powiedziano, zawsze pod kontrolą lekarza.
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A jeśli to nietolerancja pokarmowa?

Sekret prawidłowej diety
Zarówno przed ciążą, jak i później należy dostarczać maksimum substancji odżywczych przy 
ograniczeniu kaloryczności (tzw. gęstość odżywcza): soki warzywne, najlepiej świeżo wyciskane, 
owoce kwaśne z dużą ilością antyoksydantów, np. granaty, limonki, maliny, jagody, awokado. 
Pamiętać należy o przyprawianiu jedzenia, by zwiększyć ilość produkowanych soków trawiennych: 
kurkuma, pieprz ziołowy, cynamon, imbir, goździki, majeranek, kminek itp. 

Wsparcie procesu trawienia
Często poprawa procesów trawienia powoduje w efekcie zmniejszenie reakcji alergicznych – można 
to osiągnąć poprzez dodanie do diety kwaśnych płynów, takich jak sok z kiszonych ogórków, sok 
z cytryny. 

Najważniejszy – kwas foliowy
Przed ciążą i w czasie jej trwania należy szczególnie dbać o prawidłową suplementację aktywnej 
formy kwasu foliowego.

Dla rozwoju wzroku
Kolejnymi ważnymi składnikami odżywczymi, niezwykle istotnymi dla rozwoju wzroku dziecka jest 
kwas tłuszczowy DHA, jod, żelazo i witamina D3.

Choroby tarczycy a ciąża
Niedoczynność tarczycy jest w ciąży bardziej niebezpieczna dla rozwoju dziecka niż nadczynność. 
Często kobiety przygotowując się do ciąży badają poziom TSH i jego prawidłowy poziom uspokaja 
je co do stanu zdrowia tarczycy. Norma poziomu TSH poza ciążą wynosi do 4 mIU/l, jednak w ciąży 
poziom ten powinien być poniżej 2,5 mIU/l w pierwszym trymestrze ciąży, a w kolejnych nie więcej 
niż 3,0 mIU/l.
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Zaburzenia czynności tarczycy można często zniwelować przez suplementację jodu, selenu 
(selenometioniny, 50–100 mikrogramów), cynku, witaminy D3 (ponad 90% społeczeństwa ma 
niedobory tej witaminy), magnezu (i w tym przypadku niedobory są bardzo powszechne).

Alergie krzyżowe
U osoby, która jest uczulona na jeden alergen, niepożądana reakcja może się pojawić także po 
kontakcie z innym, co jest spowodowane podobieństwami w budowie alergenów wziewnych, 
kontaktowych i pokarmowych. Ocenia się, że ok. 30% uczulonych na alergeny wziewne ma również 
alergię pokarmową. 

Alergia krzyżowa pyłków z alergenami owoców i warzyw powinna być jednak udowodniona, 
najlepiej poprzez kliniczne badanie OAS (oral allergy syndrome, czyli zespół alergii jamy ustnej), 
które powinno się wykonać w warunkach szpitalnych ze względu na ryzyko ostrej reakcji 
anafi laktycznej. W innym przypadku wykluczanie warzyw i owoców z diety mamy karmiącej lub 
ciężarnej nie ma uzasadnienia i może prowadzić do niedoborów pokarmowych, a także do braku 
nabywania tolerancji na pokarmy u dziecka.
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małże, krewetki, skorupiaki

Roztocza

Trawy i Zioła

Bylica

Olcha, Brzoza, Leszczyna

słonecznik, owoce pestkowe (jabłko, gruszka, 
śliwka, brzoskwinia), kiwi, melon, seler, pomidor 
(surowy), cebula, mąki (żyto, pszenica, owies), ryż, 
lateks

ambrozja, rumianek, złocień (margaretka), 
słonecznik, owoce pestkowe (jabłko, gruszka, 
śliwka, brzoskwinia), kiwi, mango, groch, 
marchewka (surowa), seler, pomidor (surowy), 
anyż, curry, koper, papryka, pieprz, kminek, 
kolendra, orzech ziemny i inne orzechy, lateks

rumianek, owoce pestkowe (jabłko, gruszka, 
śliwka, brzoskwinia), banan, kiwi, liczi, mango, 
pomarańcza, marchewka (surowa), ziemniak 
(surowy), seler, soja, pomidor (surowy), anyż, curry, 
papryka, pieprz, kminek, kolendra, orzechy, lateks

Alergie krzyżowe
Uczulenie na jeden alergen, może wywołać niepożądana reakcja po kontakcie z innym, co jest 
spowodowane podobieństwami w budowie alergenów. Sprawdź, które alergeny reagują krzyżowo. 
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miód

Jad pszczół

Pierze

Śierść kota

Mleko

jaja, mięso drobiowe

wieprzowina

wołowina
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Czy w okresie ciąży alergia może się nasilić?
W okresie ciąży zmienia się gospodarka hormonalna, co powoduje, że dochodzi do wielu zmian 
w układzie immunologicznym ze względu na tolerancję wobec płodu. U wielu kobiet w tym czasie 
wytłumiają się reakcje zapalne, u części zdarza się zaostrzenie alergii.

W domu i na wycieczce
Poza dietą obowiązują zasady unikania alergenów lub ich ograniczenie przez niewietrzenie 
pomieszczeń w suche dni, częste zmywanie podłogi i mebli, usunięcie wszelkich „magazynów 
kurzu”, jak grube dywany, skóry, zasłony.

Śledzenie komunikatów o pyleniu roślin może pomóc w podejmowaniu decyzji o wycieczkach – 
najmniej pyłków jest po deszczu, rankiem i wieczorami, gdy naturalna wilgoć (rosa) zapobiega ich 
unoszeniu. Zawsze zaraz po powrocie do domu należy zmienić ubranie i wziąć prysznic. Oczy i nos 
warto przemyć czystą, przegotowaną wodą lub solą fi zjologiczną.

Alergeny matki i dziecka
Dziecko nie dziedziczy konkretnego typu alergii, tylko predyspozycję do niej. Wyłączanie z jego 
diety produktów, na które uczulona jest matka, to błąd. Natomiast należy szczególnie uważnie 
obserwować reakcje dziecka po spożyciu „podejrzanych” produktów. 
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Wzmocnienie układu immunologicznego dziecka
Spożywanie w okresie ciąży produktów bogatych w wielonienasycone kwasy tłuszczowe zawarte 
w olejach roślinnych, np. olej z orzechów włoskich, lniany, powoduje wzmocnienie układu 
immunologicznego dziecka i zmniejsza prawdopodobieństwo alergii. Wpływ taki został 
udowodniony w badaniach naukowych. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe znajdują się również 
w tłustych rybach morskich. Spożywanie ich, ze względu na zanieczyszczenia metalami ciężkimi, 
należy ograniczyć do małych rybek: szprotki, makrele, śledzie. 

Niezdrowe nienaturalne
Bardzo duży wpływ na częstość występowania alergii ma spożywanie zarówno przez ciężarną, 
karmiącą, albo też przez samo dziecko produktów sztucznych, takich jak: syntetyczne słodziki, 
barwniki oraz konserwanty.
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Rozdział 2 – Jeśli mama musi stosować 
dietę eliminacyjną

Jak bilansować dietę w ciąży? 

Dla kogo dieta eliminacyjna?
W sytuacji, w której u matki zdiagnozowano alergię, bardzo istotne jest, żeby zastosowała 
restrykcyjną eliminację alergizujących produktów. Zasadność stosowania diety eliminacyjnej 
dotyczy również sytuacji, w których u matki występują objawy alergii na pyłki roślin (np. traw, drzew 
lub krzewów) i/lub alergeny wziewne (roztocze kurzu, zarodniki grzybów, alergeny kota) w stosunku 
do alergenów pokarmowych reagujących krzyżowo z powyższymi. Na przykład osoby, które mają 
alergię na pyłek brzozy, powinny, szczególnie w okresie natężonego pylenia tego drzewa, unikać 
spożywania następujących owoców i warzyw: jabłko, gruszka, morela, wiśnia, czereśnia, kiwi, 
brzoskwinia, mango, seler, marchew, jak również maku i pieprzu. Z kolei osoba, która ma alergię na 
sierść kota, powinna unikać mięsa wieprzowego.

Nie stosować bez potrzeby
Natomiast nie zaleca się stosowania tzw. diety eliminacyjnej bez rzeczywistych zdrowotnych 
wskazań. Zasadność stosowania takiej diety powinna być potwierdzona badaniami bądź 
obserwacjami lekarskimi (np. objawy alergii u dziecka o niewyjaśnionej przyczynie mogą być 
podstawą do zastosowania diety u matki karmiącej piersią). Istotą zastosowania diety eliminacyjnej 
jest pełne usunięcie z menu mamy produktów, na które stwierdzono alergię, a także produktów, 
które dany alergen mogą zawierać w swoim składzie.

Zastępowanie wykluczonych produktów
Bardzo istotne jest zastosowanie odpowiednich substytutów alergizujących produktów. Mają 
one nie tylko zastąpić dany produkt pod względem smakowym i technologicznym (np. zamiast 
mleka krowiego wprowadzenie mleka roślinnego), ale przede wszystkim dostarczyć odpowiednich 
wartości odżywczych. Konieczne jest zbilansowanie diety w taki sposób, aby składniki odżywcze, 
które są standardowo dostarczane przez produkty, na które stwierdzono alergię, zostały dostarczone 
z innych produktów, ewentualnie na drodze suplementacji witaminowo-mineralnej. Ma to bardzo 
duże znaczenie właśnie w okresie ciąży i karmienia piersią, bo to wtedy organizm matki ponosi 
największy wysiłek na rzecz dziecka. Odpowiedni stan odżywienia w czasie ciąży i karmienia 
warunkuje prawidłowy rozwój dziecka, zarówno fi zyczny, jak i umysłowy, a także zdrowie przyszłej mamy.
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Porada dietetyka
Dietę eliminacyjną powinien dla przyszłej mamy opracowywać 
specjalista dietetyk, z doświadczeniem w bilansowaniu właśnie takich 
diet. 

Jak wybierać produkty?
Na jakich produktach powinna opierać się dieta eliminacyjna? Przede wszystkim powinny być 
jak najmniej przetworzone, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników, pochodzić ze 
sprawdzonego źródła. Przyszła mama powinna korzystać z posiłków przygotowywanych od 
podstaw, o znanym składzie.

Na tropie alergenów
Jak dobierać produkty do jadłospisu w diecie eliminacyjnej? Przede wszystkim należy uważnie 
zapoznawać się ze składem produktów i czytać etykiety. W ten sposób jesteśmy w stanie „wytropić” 
alergeny. 

Śladowe ilości
Często na etykiecie znajdziemy informację, że produkt może zawierać „śladowe ilości glutenu, 
orzechów, mleka” itp.; oznacza to, że na terenie zakładu produkcyjnego używane są również te 
alergeny, stąd mogło dojść do zanieczyszczenia. 

Unikać i zastępować
W przypadku alergenów takich jak soja, orzechy lub owoce morza należy uważnie czytać etykiety 
i dobierać produkty do codziennego menu – tu istotą jest unikanie. Natomiast w przypadku 
produktów, które stanowią podstawę codziennego menu, nie wystarczy samo unikanie, 
należy również wprowadzić odpowiednie substytuty, które sprawią, że codzienne menu będzie 
bilansowane pod kątem wartości odżywczej, jak również smaczne i atrakcyjne.
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Czym zastępować eliminowane pokarmy?

Jaja
Alergia na jaja wymaga wykluczenia ich naturalnej (nieprzetworzonej) postaci oraz wszystkich 
produktów otrzymywanych z wykorzystaniem jaj. Należy podkreślić, że większość osób uczulonych 
na jaja kurze jest uczulona również na jaja innych gatunków (gęsie, przepiórcze, kacze i strusie). 

Etykieta pod nadzorem
Na etykiecie szukaj następujących opisów: jajka, białko, żółtko, proteina jajeczna, jajka całe, 
suszone, sproszkowane, owo-, albumina.
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Produkty, które moją zawierać jaja:

wypieki – chleb, herbatniki, pączki, babeczki, naleśniki, ciasta, precle;

desery – sosy z mleka i jajek, lody, mrożone jogurty, desery owocowe z lodami i bitą 
śmietaną, bezy, ciasta z kremem, sorbety;

dżemy i pasty – pasty owocowe, sery sojowe;

mięso – kurczak, ryby i owoce morza (w panierce lub cieście, hamburgerach, hot 
dogach, klopsach, salami, kotletach rybnych);

makarony – suszone zazwyczaj są bezjajeczne, większość świeżych zawiera jaja, np. 
ravioli;

sosy i dressingi (mogą być zagęszczane białkiem) – majonezowe, tatarskie;

zupy (rosoły i buliony mogą być klarowane białkiem);

słodycze i czekolada – biszkopty, słodycze glazurowane.

Czym zastępować jajko?
Czym zastępować jaja pod kątem wartości odżywczej? Jaja są przede wszystkim dobrym źródłem 
pełnowartościowego i łatwo przyswajalnego białka, dlatego w codziennym menu powinny 
znaleźć się: mięso czerwone, drób, ryby, mleko, sery, produkty z pełnego ziarna, orzechy, nasiona, 
amarantus, quinoa. Dostarczają również witaminy D, dlatego w przypadku alergii na jaja sięgaj po: 
tłuste ryby (łosoś, śledź, sardynka, makrela), awokado, produkty mleczne.

Warto wiedzieć, ze jajko gotowane można z łątwością zastąpić tofu.1/4 szklanki 
zmielonego tofu świetnie zastępuje jajecznicę, nadaje się także do sałatek 
jajecznych
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Gluten
Alergia na gluten najczęściej wymaga unikania produktów, które mogą zawierać gluten, czyli białko 
roślinne występujące w ziarnach zbóż, takich jak pszenica, żyto, jęczmień.

Produkty, które mogą zawierać gluten:

wypieki – proszek do pieczenia, drożdże, chleb, bułka tarta;

ciasta – ciastka i herbatniki wszelkiego typu;

płatki zbożowe;

sery – żółty, tarty, przetworzony, pasty serowe – mogą zawierać mąkę;

desery – lody i mrożone jogurty, wafle, rożki;

mięso i ryby – w panierce lub cieście, hamburgery, hot dogi, klopsy, salami, kotlety rybne, 
kiełbasy;
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 orzechy – mogą być obtaczane w mące;

sosy – kostki rosołowe, zupy, sosy sojowe mogą zawierać pszenicę;

przyprawy – gotowe mieszanki, musztarda, pieprz biały;

przekąski – chipsy, precle, kukurydziane tortille;

zupy – zagęszczone mąką;

frytki – frytki mrożone mogą być obtoczone w mące. 

Czym zastępować gluten?
Czym zastępować produkty glutenowe pod kątem wartości odżywczej? Dieta bezglutenowa 
jest zazwyczaj uboga w błonnik, witaminy z grupy B oraz żelazo, dlatego powinna opierać się 
na: roślinach strączkowych, ryżu i kaszach bezglutenowych pełnoziarnistych (gryczana, jaglana, 
amarantus, komosa), otrębach bezglutenowych, świeżych owocach i warzywach, nasionach 
i orzechach, suszonych owocach, czerwonym mięsie, tłustych rybach (łosoś, śledź, sardynka, 
makrela), skorupiakach, zielonych warzywach.

Warto wiedzieć, że istnieje szereg rodzajów mąk, która nie zawiera glutenu, 
takich jak mąka ryżowa, kukurydziana, ziemniaczana, gryczana, jaglana, 
amarantusowa, sojowa, z ciecierzycy, kasztanów jadalnych czy soczewicy. 
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Mleko
Alergia na mleko najczęściej wymaga unikania mleka i wszystkich produktów pochodnych 
(śmietana, jogurt, lody, sery, masło, maślanka).

Etykieta pod lupą
Na etykiecie szukaj następujących opisów: mleko w proszku, mleczne produkty uboczne, suszone 
mleko, suszone mleko odtłuszczone, kazeina i kazeinat, serwatka i serwatka w proszku, jogurt 
i jogurt w proszku, laktoza.

Produkty, które mogą zawierać mleko:

wypieki – mieszanki na ciastka, ciasteczka, herbatniki, przekąski, batony owocowe, 
pieczywo;

napoje – mleczne, śmietanowe, jogurtowe napoje i koktajle, kawa, czekolada do picia;

masło i margaryna;

płatki zbożowe;
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desery – lody i jogurty;

mięso i ryby – niektóre mięsa i tuńczyk w puszce zawierają kazeinę;

sosy i dressingi – kremowe sosy i dressingi do sałatek;

zupy i mieszanki do zupy;

słodycze i czekolada – czekolady mleczne i białe, toffi, krówki.

Czym zastępować mleko?
Czym zastępować produkty mleczne pod kątem wartości odżywczej? Istotne jest wzbogacenie diety 
w wapń, dlatego zaleca się: wzbogacane wapniem mleko sojowe lub ryżowe, warzywa liściaste, 
chleb pełnoziarnisty, rośliny strączkowe, suszone owoce, orzechy i nasiona, wędzone sardynki 
i łosoś, amarantus, wody mineralizowane.

Warto wiedzieć, że w diecie bezmlecznej można stosować produkty roślinne 
(napoje ryżowe, sojowe, owsiane, jaglane, a także z nasion roślin strączkowych). 
Na rynku znajdują się również jogurty kokosowe, sojowe lub owsiane. Produkty 
te nie mają takiej wartości odżywczej jak mleko, ale mogą stanowić element 
menu w diecie bezmlecznej.  
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Rozdział 3 – Czy można zapobiegać 
wystąpieniu alergii u dziecka?

Czy dziecko będzie alergikiem, jeśli w rodzinie 
(u matki, ojca, rodzeństwa) występuje alergia?
Choroby alergiczne należą do chorób złożonych, często występujących w populacji zarówno 
dzieci, jak i dorosłych. Natomiast ujawnienie się tych chorób jest wypadkową działania czynników 
genetycznych, kontaktu z alergenami i innych czynników środowiskowych.

Alergia – choroba o podłożu genetycznym
Rodzinne występowanie chorób alergicznych wskazuje na silny udział czynnika genetycznego. 
Alergia i atopia (czyli skłonność do nadprodukcji swoistych przeciwciał IgE) kodowana jest przez 
wiele genów, a jej dziedziczenie zależy od przekazania potomstwu odpowiedniej ich liczby 
i kombinacji. Wpływ na ujawnienie się choroby alergicznej oraz jej postaci narządowej mają także 
czynniki zewnętrzne, w tym otaczające środowisko. 

Objawy alergii mogą zmieniać się u dzieci wraz z upływem czasu, co jest określane mianem marszu 
alergicznego. Badania wykazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia alergii u dziecka zdrowych 
rodziców wynosi 5–15%, w zależności od czynników środowiskowych. 

Jeśli alergię ma jedno z rodziców, ryzyko zachorowania u dziecka rośnie do 20–40%, przy czym 
skłonność do alergii dziedziczy się nawet wtedy, gdy rodzice byli alergikami tylko w dzieciństwie.

Jeśli chorowali oboje rodzice, ale na różne rodzaje alergii, to ryzyko zachorowania wynosi 40–60%.

W przypadku alergii na ten sam alergen ryzyko takiej alergii u dziecka rośnie do 50–80%.

Do częstszego występowania alergii predysponuje obecność chorób atopowych zarówno 
u rodziców, jak i rodzeństwa. Europejska Akademia Alergii i Immunologii zwraca uwagę, 
że następuje coraz więcej nowych zachorowań u osób bez obciążenia rodzinnego. 

Nie tylko geny
Obok czynników genetycznych w ujawnieniu alergii coraz większą rolę przypisuje się zmianom 
epigenetycznym. Polegają one na oddziaływaniu czynników środowiskowych na materiał 
genetyczny w taki sposób, że nie powodując zmian w strukturze genów, zmieniają jednak ich 
aktywność (tzw. ekspresję genów). Do udowodnionych silnych czynników wywołujących zmiany 
epigenetyczne zalicza się narażenie na dym tytoniowy. Dym tytoniowy poprzez metylację 
fragmentów nici DNA powoduje brak ekspresji genów tam umiejscowionych, w tym limfocytów 
działających ochronnie w alergii. Efektem tych zmian jest promowanie fenotypu alergicznego. 
Oznacza to, że sposób życia kobiety (np. używki, dieta, aktywność fi zyczna, stres) może wpływać 
na rozwój alergii.
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Jakie czynniki środowiskowe wpływają na ryzyko ujawnienia 
się alergii?

Wiek
Uczulenie na pokarmy występuje najczęściej u dzieci w najmłodszym wieku. Ten okres życia cechuje 
niedojrzałość anatomiczna i czynnościowa barier ochronnych organizmu (zwłaszcza przewodu 
pokarmowego) oraz niedojrzałość wielu mechanizmów immunologicznych.

Cesarskie cięcie czynnikiem ryzyka?
Wiele badań sugeruje, że rozwiązanie ciąży cesarskim cięciem predysponuje do ujawnienia się 
alergii. Wskutek braku przejścia przez kanał rodny dziecko jest kolonizowane przez inną gatunkowo 
mkirofl orę bakteryjną. 

Zaburzenie w ilości i składzie drobnoustrojów kolonizujących zwłaszcza przewód pokarmowy 
dziecka (tzw. mikrobiota) uznawane jest za czynnik ryzyka rozwoju alergii pokarmowych.

Sprawdź ryzyko wystąpienia alergii u Twojego dziecka

5–15%

Brak alergii 
w rodzinie

20–40%

Alergia 
u jednego 
z rodziców

25–35%

Alergia 
u rodzeństwa

40–60%

Alergia 
u matki i ojca

50–80%

Ten sam 
rodzaj reakcji 

alergicznej 
u obojga rodziców

*

*  Januszewicz P, et al. Stosowanie hydrolizatów białkowych preparatów sojowych w leczeniu i zapobieganiu alergii pokarmowych, 
Standardy Medyczne/ Pediatria 2001, 3(1); 6-8
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Dieta malucha
Innym czynnikiem ryzyka jest nieodpowiednia dieta niemowlęcia. Brak karmienia piersią, zbyt 
wczesne (przed ukończeniem 4 miesiąca życia) wprowadzenie pokarmów do diety dziecka 
powodują częstszy rozwój alergii. Niekorzystnie działanie promujące alergię ma także wczesne 
przyjmowanie dużej ilości antybiotyków, szczególnie w pierwszych miesiącach życia, oraz zakażenie 
niektórymi wirusami. Udowodniono zwiększone ryzyko rozwoju astmy u dziecka po przebyciu 
zakażenia wirusem RSV. 

Dzisiejsze czasy…
Zmiana stylu życia mieszkańców krajów wysoko uprzemysłowionych (zanieczyszczone powietrze, 
żywność, woda, zredukowany kontakt z mikroorganizmami) spowodowały powstanie tzw. teorii 
higienicznej wzrostu zachorowalności na choroby alergiczne – zbyt sterylne warunki, w których 
wzrasta dziecko, przy zwiększonej ekspozycji na zanieczyszczone środowisko, powodują zmiany 
w układzie immunologicznym, przyczyniając się do preferowania odpowiedzi typu alergicznego.

Czynnikiem środowiskowym silnie działającym są spaliny samochodowe (większe 
prawdopodobieństwa ujawnienia alergii istnieje u dzieci mieszkających blisko ruchliwej drogi, 
autostrady niż na terenach zielonych). Ze względu na czynniki środowiskowe dziecko na terenach 
czystszych (wieś, wschód Polski) mimo takich samych obciążeń genetycznych będzie rzadziej 
zapadało na schorzenia alergiczne niż dziecko z terenów miejskich i na zachodzie Polski.

Kolejne czynniki środowiskowe to roztocza kurzu domowego, pleśnie (wilgotne pomieszczenia, 
piwnice), pierze, sierść, pasożyty (zwierzęta).

Eliminowanie powyższych czynników znacznie zmniejsza możliwość wystąpienia alergii.
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Alergiczka spodziewa się dziecka

Rzuć palenie!
Szczególnie niekorzystny na zdrowie dziecka okazał się wpływ palenia tytoniu przez matkę oraz 
osoby z otoczenia w okresie ciąży i w pierwszych miesiącach po porodzie. Szkody w organizmie 
dziecka, poza wspomnianymi wcześniej zmianami epigenetycznymi na poziomie materiału 
genetycznego, mogą dotyczyć upośledzonego rozwoju płuc, zaburzonej funkcji układu 
oddechowego, nawracających infekcji dróg oddechowych, a także częstszego występowania 
świszczącego oddechu i astmy w późniejszym dzieciństwie.

Palenie tytoniu przez obojga rodziców, gdy matka jest w ciąży, znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia 
astmy u dziecka.

Czy alergii u dziecka można zapobiec?
Działania zapobiegające rozwojowi i ujawnieniu się alergii można podzielić na trzy grupy, tj. 
dotyczące kobiety planującej potomstwo, kobiety w czasie ciąży oraz odpowiednie postępowanie 
z nowo narodzonym dzieckiem.

Gdy planujesz ciążę
Profi laktyka u kobiet planujących ciążę:

  zaprzestanie palenia papierosów i unikanie dymu 
tytoniowego;

 właściwa dieta;

 utrzymanie prawidłowej masy ciała (BMI);

 eliminacja alergenów i czynników drażniących;

 edukacja przyszłej matki;

 ewentualne odczulanie przeciw znanym, wszechobecnym alergenom wziewnym.

1
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Gdy spodziewasz się dziecka
Profi laktyka podczas ciąży:

regularne wizyty kontrolne u ginekologa, internisty 
lub/i alergologa: nadzorowanie właściwego leczenia 
przeciwalergicznego przez kontrolę PEF, spirometrii, ACT (Test 
Kontroli Astmy), FeNO (tlenku azotu w powietrzu wydychanym);

monitorowanie wewnątrzmacicznego rozwoju płodu;

kontynuacja profi laktyki zapoczątkowanej przed ciążą;

u kobiet z objawami astmy prowadzenie leczenia zgodne ze stopniem kontroli choroby; 

kontynuowanie odczulania przez kobiety, które rozpoczęły immunoterapię swoistą 
przed ciążą i dobrze ją znosiły; rozpoczynanie odczulania podczas ciąży jest 
przeciwwskazane.

Gdy pojawi się maluch
Wytyczne rekomendowane przez EAACI w zapobieganiu 
alergii u dziecka po porodzie 
(http://www.eaaci.org/resources/position-papers.html):

brak ograniczeń pokarmowych w okresie laktacji, stosowanie 
normalnej, zdrowej i dobrze zbilansowanej w składniki pokarmowe diety;

wyłączne karmienie piersią co najmniej przez pierwsze 4–6 miesięcy życia dziecka;

stosowanie hipoalergicznych mieszanek o udokumentowanej skuteczności u niemowląt 
z wysokiej grupy ryzyka rozwinięcia alergii, jeśli karmienie piersią jest niemożliwe lub 
niewystarczające;

wprowadzanie pokarmów do diety niemowlęcia po czwartym miesiącu życia;

unikanie czynników drażniących, w szczególności dymu z papierosów.

2
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Alergiczka spodziewa się dziecka

Karmienie piersią
Bardzo ważnym czynnikiem 
wspierającym naturalną odporność 
dziecka jest karmienie piersią. 
Szczególne znaczenie mają pierwsze 
chwile, godziny po narodzeniu, 
gdyż wtedy pokarm kobiety (zwany 
siarą), zawiera wiele bardzo cennych 
składników ważnych dla rozwoju 
odporności u dziecka. Zaraz po 
narodzinach niemowlęta mają znacznie 
mniej własnych przeciwciał, w związku 
z tym powinny je otrzymywać 
z mlekiem matki. Składniki zawarte 
w mleku matki w naturalny sposób 
wspierają odporność noworodka. 

Alergiczka może karmić piersią, 
jednak powinna bacznie obserwować 
reakcje dziecka – jeśli wystąpią objawy 
świadczące o tym, że jej pokarm 
może być powodem alergii, mama 
powinna odstawić „podejrzany” 
produkt, skonsultować się z lekarzem 
i sprawdzić, czy rzeczywiście jest on 
przyczyną objawów alergii u jej dziecka. 

Jeśli karmiąca matka, ze względu na 
zdiagnozowaną u siebie alergię, unika 
alergizujących ją pokarmów, powinna 
pamiętać o zastępowaniu ich innymi 
produktami, np. eliminując białko 
mleka krowiego, karmiąca mama 
powinna pamiętać o produktach, które 
dostarczą wapń do jej diety. 
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Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i  najtańszym sposobem żywienia 
niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera 
składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami 
i infekcjami.

Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w  ciąży i w  czasie 
laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji 
o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.
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