
Potravinová alergia znamená neadekvátnu reakciu imunitného systé-
mu na bielkoviny v potravinách. Jej výskyt neustále stúpa, odhaduje sa 
na 6–8 % u detí do 3 rokov života. Alergiu môže spôsobiť akákoľvek 
potravina, ale medzi najčastejšie potravinové alergény u detí patria krav-
ské mlieko, vajcia, sója, arašidy, menej iné druhy orechov, ryby a morské 
plody.
 
Potravinová alergia dojčiat a malých detí predstavuje často prvý prejav 
alergického pochodu s následným rozvojom ďalších alergických ochore-
ní ako je atopický ekzém, alergická nádcha, bronchiálna astma. Vzhľa-
dom k tomu sa predpokladá, že znížením jej výskytu prostredníctvom 
správnych preventívnych opatrení je možné dosiahnuť aj redukciu tých-
to ochorení. Preto je snaha nájsť možnosti ako ovplyvniť vznik potravi-
novej alergie a tým aj ďalších alergických ochorení. 
 
Od 80tych rokov 20. storočia až do súčasnosti prevládal názor, že vy-
hýbanie sa potravinovým alergénom počas tehotenstva, dojčenia a ich 
neskoršie zavedenie do jedálnička detí znižuje riziko vývoja potravinovej 
alergie. Tieto odporúčania vychádzali z množstva dovtedy dostupných 
štúdií, ale v konečnom dôsledku nespôsobili predpokladaný pokles vo 
výskyte alergických ochorení. Naopak, za posledné tri desaťročia v zá-
padných krajinách stúpla potravinová precitlivelosť, počet konzultácií 
u špecialistov a hospitalizácií z dôvodu anafylaxie (život ohrozujúcej 
alergickej reakcie) spôsobenej potravinami. 

Čo sa týka výživy a prevencie alergických ochorení,  
kladie sa dôraz na 3 oblasti: 
1. Diéta matky počas tehotenstva a dojčenia
2.  Používanie umelej mliečnej výživy – t. j. upravovaného kravského 

mlieka pre dojčatá 
3. Obdobie zavádzania nemliečnych príkrmov

Aká má byť diéta matky počas gravidity a dojčenia? 

V minulosti odborné alergologické spoločnosti odporúčali eliminovať 
alergény zo stravy tehotných (arašidy) a dojčiacich žien (arašidy, vajíčka, 
kravské mlieko a ryby). Tieto opatrenia však neznížili výskyt alergických 
ochorení, naopak, vo viacerých štúdiách sa pozorovalo zvýžené riziko 
vzniku potravinovej alergie pri oneskorenom zavádzaní tuhej stravy a dl-
hodobej eliminácii alergénov. 

V súčasnosti sú preventívne opatrenia zamerané na navodenie tzv. orál-
nej tolerancie. Nie je odporúčaná žiadna elliminačná diéta matky po-
čas tehotenstva a počas laktácie (okrem prípadu, ak samotná matka je 

alergická na potravinové alergény). Samozrejmosťou by malo byť, aby 
budúca a dojčiaca mamička nefajčila a nepožívala alkoholické nápoje. 
Zatiaľ nie sú vytvorené všeobecné odporúčania týkajúce sa pozitívneho 
vplyvu iných zložiek potravy na vývoj alergických ochorení, ale bol po-
zorovaný efekt tzv. stredomorskej diety s vysokým príjmom rýb, ovocia 
a zeleniny a vysokým pomerom polynenasýtených ω-3/ω-6 mastných 
kyselín a vitamínu D počas tehotenstva na vývoj alergických ochorení. 

Ako dlho dojčiť?

Najúčinnejšou prevenciou alergie na bielkovinu kravského mlieka je vý-
lučné dojčenie a to minimálne po dobu 4 mesiacov. V prevencii alergie 
na bielkovinu kravského mlieka a iných potravinových alergii sa mnohé 
odborné spoločnosti prikláňajú k intervalu 4−6 mesiacov (EAACI, ESP-
GHAN, USA, Austrália…), niektoré si ponechali, s cieĺom prevencie in-
fekčných ochorení, obezity, metabolického syndrómu… dojčenie bez 
komplementárnej stravy 6 mesiacov (napr. WHO, Kanada). Alergológo-
via odporúčajú dojčiť aspoň 4−6 mesiacov. V prípade, že matke a dieťa-
ťu dojčenie vyhovuje, odporúča sa pokračovať bez diétnych obmedzení 
v strave matky. Na správny vývoj orálnej tolerancie výrazne vplýva sú-
časné dojčenie v čase závadzania prvých príkrmov. Avšak prolongované 
výlučné dojčenie viac ako 7−9 mesiacov bez zavedenia príkrmov bolo 
spojené s nárastom atopického ekzému a iných alergických ochorení.

Aké mlieko je najvhodnejšie u dieťaťa, ktoré nie je dojčené? 

Tu treba zdôrazniť, že materské mlieko predstavuje pre malé dieťa naj-
vhodnejšiu stravu. Ak matka ale z rôznych dôvodov nemôže svoje dieťa 
dojčiť, rozhoduje sa aké mlieko dieťaťu kúpiť. Je vystavená vysokému 
vplyvu reklamy, tlaku firiem už na novorodeneckých oddeleniach for-
mou rôznych balíčkov, darčekov. Ktoré mlieko je pre jej ratolesť naj-
vhodnejšie? Ako vybrať to správne mlieko?

Rodič si vyberá z množstva značiek umelej mliečnej výživy pre dojčatá. 
Rozhoduje sa medzi mliekami neupravovanými, obohatenými o rôzne 
minerály, vitamíny, probiotiká, medzi čiastočne upravovanými – parciál-
ne hydrolyzovanými (pHF) tzv. hypoalergénnymi a napokon extenzívne 
hydrolyzovanými formulami (eHF). U nás na trhu existujúce extenzívne 
hydrolyzované formuly obsahujú malé množstvo beta-laktoglobulínu 
(0,91 μg/l), majú horkú resp. kyslastú chuť, sú podstatne drahšie, zatiaľ 
čo parciálne hydrolyzované formuly obsahujú väčšie množstvá beta-lak-
toglobulínu (12,400 μg/l).

U nerizikových detí nie je dôkaz o efekte pHF, eHF v prevencii aler-
gických ochorení. 

Ako je to u rizikových detí s pozitívnou rodinnou záťažou pre vznik 
alergie (alergický rodič alebo súrodenec)? 
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U týchto detí, ktoré nemôžu byť dojčené sa v súčasnosti odporúča podá-
vať hydrolyzované mieka (extenzívne alebo parciálne) počas prvých 4−6 
mesiacov. Ich nasadenie po 6. mesiaci života nemá oporu v medicíne 
založenej na dôkazoch. Pokračovať v podávaní hydrolyzovaného mlieka 
v druhom polroku života v prípade ich včasného zavedenia má svoje 
opodstatnenie v zmysle zachovania senzorických vlastností (ako chute, 
vône, konzistencie) dojčeneckého mlieka. Ich náhla zmena, ak nie je 
medicínsky nevyhnutná, môže znamenať zbytočne problém, že dieťa 
nebude akceptovať nový druh mliečnej výživy. Avšak hypoalérgénne 
preparáty nesmú nahradzovať dojčenie, ak je možné. Nebol dokázaný 
ani rozdiel vo výskyte alergických ochorení v závislosti od použitia parci-
álnych (pHF) alebo extenzívnych (eHF) preparátov. Použitie eHF je však 
podstatne drahšie.

Podávanie iných živočíčnych mliek a sójových náhrad sa v prevencii aler-
gických ochorení neodporúča.

Iná je otázka liečby už vzniknutej alergie na bielkovinu kravského mlie-
ka. Tu sa hypoalergénne formuly nesmú podávať a na liečbu sa po-
užívajú extenzívne hydrolyzované formuly, respektíve aminokyselinové 
formuly v závislosti od závažnosti a typu alergického ochorenia. Liečba 
patrí do rúk alergológa alebo gastroenterológa.

Kedy začať dojčaťu podávať nemliečne príkrmy?

T.č. sa odporúča začať podávať príkrmy medzi 4.−6. mesiacom živo-
ta, bez vyhýbania sa alergénom. Oneskorené zavedenie alergénov bolo 
spojené so zvýšeným výskytom alergických ochorení. Dôležité je súčasné 
dojčenie počas závadzania tuhej stravy. 

Na zníženie výskytu alergických ochorení sa ako vhodné často skloňujú 
prebiotiká, probiotiká a synbiotiká. Zatiaľ najlepšie dokumentovaný je 
ich pozitívny ochranný efekt pred vznikom atopického ekzému. Napriek 
tomu, že by sme si veľmi želali nájsť ten správny kľúč v prevencii, výsled-
ky doterajších štúdií nie sú jednoznačné. Z tohto dôvodu sa podávanie 
probiotík, prebiotík ani synbiotík v rámci prevencie potravinovej alergie 
zatiaľ neodporúča.

Staršie odporúčania, striktne sa vyhýbať alergizujúcim potravinám, nepri-
niesli očakávaný efekt. Súčasné odporúčania sa zameriavajú skôr na 
stratégie posilňujúce mechanizmy tolerancie. V mechanizme orál-
nej tolerancie významnú úlohu zohrávajú T regulačné lymfocyty v slizni-
ci čreva. Ak im poskytneme antigén/alergén práve v období tzv. okna 
tolerancie (čo sa považuje obdobie medzi 4.–6. mesiacom života) 

„zvyknú si“ na tento alergén. Ak im však tento antigén/alergén pred-
stavíme neskôr, funkciu T regulačných lymfocytov preberú iné bunky, 
ktoré sú práve zodpovedné za alergický pochod (TH2 lymfocyty).

Kedy teda začať podávať dieťaťu prvé príkrmy? Nie je vhodné zavádzanie 
prvých príkrmov pred 3.–4. mesiacom života, pre zvýšený výskyt alergic-
kých ochorení. Najvhodnejším obdobím sa ukazuje čas medzi 4.–6. 
mesiacom života, najlepšie počas obdobia dojčenia, ktoré ovplyvňuje 
mechanizmus orálnej tolerancie v pozitívnom zmysle. Znovu sa aj tu vra-
ciame k našej „matke prírode“, ako to po stáročia robili prastaré mamy so 
slovami: „Nech dieťa oblizne kúsok chlebíka, aby si zvyklo na jeho chuť.“

Hľadanie účinných preventívnych opatrení v rámci primárnej prevencie 
je náročné, nakoľko vznik tolerancie ovplyvňujú aj iné faktory, ako ge-
netika, zloženie črevného mikrobiómu, zrelosť črevnej sliznice, samotné 
vlastnosti alergénu (dávka, spôsob prípravy, načasovanie… ) a mnohé 
iné. Staršie odporúčania sa ukázali ako neefektívne na rozvoj alergic-
kých ochorení a toto viedlo k inému pohľadu a vytvoreniu nových sú-
časných odporúčaní. Je to však téma otvorená a určite naďalej sa roz-
víjajúca. Je potrebné ešte množstvo štúdií na pochopenie mechanizmu 
vzniku alergických ochorení a možností ich prevencie.
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Takže aké sú dnešné odporúčania Európskej spoločnosti 
detskej alergológie a klinickej imunológie na prevenciu 
potravinovej alergie u rizikových detí:

1.  výlučné dojčenie 4–6 mesiacov

2.  u detí, ktoré nie sú dojčené, odporúčajú sa mlieka so zní-
ženou alergicitou parciálne alebo extenzívne do veku 4–6 
mesiacov 

3.  podávanie nemliečnych príkrmov sa odporúča medzi 4.–6. 
mesiacom života. Oneskorené zavádzanie alergénnych 
potravín do stravy nie je vhodné

4.  t.č. sa podávanie probiotík, prebiotík, synbiotík, mast-
ných kyselín a iných látok v prevencii potravinovej alergie 
neodporúča

5.  je vhodná opatrnosť pri používaní liekov počas tehoten-
stva a dojčenia (paracetamol, antacidá) ako aj u detí v pr-
vých mesiacoch života (paracetamol, antibiotiká)
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