
Koreguojamosios mitybos taikymas ateityje pacientams 
sergantiems alergija karvės pienui
Labai išaugus sergamumui alergija, reikia keisti požiūrį 
į pirminę prevenciją ir koreguojamąją mitybą esant 
alergijai karvės pienui. Vis daugiau suprantama, kokia 
svarbi visai žmogaus sveikatai yra žarnyno mikrobiota, 
tad, regis, dėmesys jai yra naujas būdas alergijų, tokių 
kaip karvės pienui, paplitimui ir sunkumui mažinti.
Nutricia nuomone, yra rimtų priežasčių įtraukti 

prebiotikus, probiotikus ir sinbiotikus į kūdikių mitybą. 
Ji vykdo išsamią klinikinių tyrimų programą, apie šių 
sudedamųjų dalių vaidmenį vykdant pirminę prevenciją 
ir koreguojamąją mitybą esant alergijai karvės pienui.
Nutricia tęsia bendradarbiavimą su pasaulio ekspertais, 
siekdama gilinti žinias apie mitybos įtaką alergijai 
maistui.

Sinbiotikų vartojimas alergijos prevencijai ir 
kontrolei – naujas požiūris alergijai valdyti

Nutricia pristato paskutinę diskusiją iš trijų apie alergiją ankstyvoje vaikystėje. 
Šiame straipsnyje kalbama apie sinbiotikus, kaip apie perspektyvų požiūrį vykdant 
pirminę prevenciją ir taikant koreguojamąją mitybą esant alergijai karvės pienui.

Sergamumo alergija augimas pasaulyje
Sergamumas alerginėmis ligomis, kaip antai alergija maistui, atopine egzema, alerginiu rinitu ir astma, pasaulyje 
sparčiai auga.1 Alergija karvės pienui yra viena iš dažniausiai pasitaikančių kūdikių ir mažų vaikų alergijų. Ja serga 
iki 5 proc. pasaulio gyventojų.2

Sinbiotikai – nauja startegija alergijos valdymo srityje
Vis daugiau klinikinių tyrimų rodo, 
kad prebiotikai ir probiotikai gali būti 
naudingi kūdikiams, turintiems 
alergijos atsiradimo riziką, arba jau 
sergantiems alergija.11-14

Esant alergijai maistui, tradicinės 
strategijos taikant eliminacinę dietą 
hidrolizuotu mišiniu arba mišiniu su 
amino rūgštimis, yra sėkmingos 
lengvinant alergijos simptomus ir 
ilgainiui išvystant oralinę toleranciją. 
Tačiau pasaulyje didėjantis 
sergamumas alerginėmis ligomis 
paskatino toliau tirti ir ieškoti 
efetyvesnių alergenų toleravimo 
būdų, taikant prevencijos ir 
koreguojamosios dietos strategijas.15

Raciono papildymas specialiais 
prebiotikų junginiais ir probiotinėmis 

Klinikiniais tyrimais 
patvirtintas sinbiotikų 
teigiamas poveikis į 
žarnyno mikrobiotą 
atskleidžia svarbias 
galimybes valdant 

alergiją karvės pienui.
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mikrobiologija, 

Nutricia tyrimas

bakterijomis – tai kitas loginis 
žingsnis koreguojamoje mityboje 
esant alergijai karvės pienui. Tokiu 
būdu formuojama imuninė sistema 
ir žarnyno mikrobiotos pusiausvyra. 
Nutricia yra įsitikinusi, kad esant 
alergijai karvės pienui geriausia 
vartoti hidrolizuotus arba amino 
rūgščių mišinius su papildomomis 
sudedamosiomis dalimis (kaip antai 
prebiotikais ir probiotikais). Tai 
prisideda prie palankios aplinkos 
žarnyne formavimosi, kas stiprina 
imuninę sistemą ir lengvina oralinės 
tolerancijos atsiradimą. Baltymų 
hidrolizatai gali prisidėti prie oralinės 
tolerancijos vystymosi taikant 
kontroliuojamą konkrečių 
alergizuojančių baltymų peptidų 

poveikį.16

Pripažindama subalansuotos 
žarnyno mikrobiotos svarbą ir 
remdamasi vis didėjančiu įrodymų 
skaičiumi, kad motinos piene yra 
bakterijų, Nutricia remia išsamių 
tyrimų programą. Ši programa skirta 
ištirti ypatingo sinbiotikų mišinio 
veiksmingumą. Sinbiotikų 
kompleksas sudarytas iš prebiotikų 
(trumposios grandinės 
galaktooligosacharidų (scGOS) arba 
trumposios grandinės 
fruktooligosacharidų (scFOS) ir 
ilgosios grandinės 
fruktooligosacharidų (IcFOS)), kurių 
santykis yra 9:1 ir probiotikų 
padermės B. breve M-16V.

Žarnyno mikrobiotos svarba ankstyvoje vaikystėje
Imuninė sistema susiformuoja per 
pirmąsias 1000 gyvenimo dienų. Kad 
kūdikis ir vaikas būtų sveikas ir jo 
imuninė sitema veiktų tinkamai, labai 
svarbu suformuoti ir palaikyti sveiką 
mikrobiotą.3 Aplinkos veiksniai, kaip 
antai gimimo būdas, mityba ir 

antibiotikų vartojimas, veikia kūdikio 
žarnyną ir imuninę sistemą. Jie gali 
sutrikdyti žarnyno mikrobiotos 
pusiausvyrą ir paveikti žarnyno 
disbiozės atsiradimą. Žarnyno 
disbiozė apsunkina imuninės 
sistemos formavimąsi, dėl to 

atsiranda uždegiminiai procesai ir 
gali išsivystyti alergija.4 Todėl yra 
svarbu rūpintis žarnyno mikrobiota, 
norint sumažinti alerginių ligų, kaip 
antai alergijos karvės pienui, riziką 
arba jų buvimą.5

Sinbiotikų sąvoka
Sinbiotikai yra prebiotikų ir 
probiotikų junginys.6 Prebiotikai ir 
probiotikai gali tiesiogiai arba 
netiesiogiai veikti imuninę sistemą 
per žarnyno mikrobiotą, todėl jie gali 
būti svarbūs norint užkirsti kelią 
alergijai.7 Derinant prebiotikus ir 
probiotikus siekiama didesnio 
teigiamo poveikio (sinergija) nei 
vartojant tik vieną kurį nors 
komponentą.8

Sergančių alergijomis kūdikių 
žarnyno mikrobiotoje paprastai 
aptinkama mažai Bifidobakterijų ir 
Lactobacilli, palyginti su

sveikais kūdikiais.9 Motinos piene yra 
motinos pieno oligosacharidų ir 
gerųjų bakterijų, kurie kūdikiui 
perduodami žindymo metu, labai 
svarbiu laikotarpiu, kai formuojasi 
žarnyno mikrobiota.10

Atsižvelgiant į natūraliai 
atsirandančių, prebiotikų ir 
probiotikų svarbą ir pripažįstant, 
kad kartais žindymas gali būti 
neįmanomas, matoma svarbių 
priežasčių derinti prebiotikus ir 
probiotikus (sinbiotikus) kūdikių 
mišinėliuose tam, kad jų poveikis 
būtų kuo panašesnis į motinos pieno.

Mokslinis sinbiotikų sąvokos pagrindimas
Nutricia atlieka išsamių klinikinių tyrimų programą 
sinbiotikų saugumui, toleravimui ir veiksmingumui pagrįsti:
Sinbiotikai gali subalansuoti žarnyno mikrobiotą kūdikių 
gimusių Cezario pjūvio pagalba ir sumažinti atopinio 
dermatito stiprumą
JULIUS tyrimo rezultatai rodo, kad pieno mišiniai, kuriuose 
yra sinbiotikų (scGOS/lcFOS/B. breve M-16V), Cezario 
pjūvio metu gimusiems kūdikiams, jau pirmosiomis 
gyvenimo dienomis, atkuria Bifidobacterium populiaciją ir 
sudaro fiziologines sąlygas sveikam žarnynui funkcionuoti, 
būdingas vaginaliniu būdu gimusiems kūdikiams. Tyrimo 
duomenys taip pat rodo, kad galimas apsauginis poveikis 
nepageidaujamiems reiškiniams, susijusiems su odos 
ligomis ir atopiniu dermatitu, pasireiškiančiais ankstyvoje 
vaikystėje.21
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PREBIOTIKAI
scFOS/lcFOS ir 
scGOS/lcFOS

• Skatina bifidobakterijų augimą
• Plačiai ištirtas ir naudojamas 
 kūdikių mišiniuose prebiotikų 
 junginys
• Kliniškai patvirtintas 
 imunomoduliacinis ir 
 bifidogeninis poveikis, kuris 
 artimas motinos pieno poveikiui17

PROBIOTIKAI
Bifidobacterium breve 
M-16V

• Dažniausiai aptinkama 
 bifidobakterijų rūšis motinos 
 piene18

• M-16V, atrinkta iš 400 skirtingų 
 padermių
• Saugi, be jokių stiprių alergenų19

• Klinikiniu būdu įrodyta, kad turi 
 imunomoduliuojantį poveikį
• Veikia singergiškai su GOS/FOS, 
 FOS/FOS ir moduliuoja žarnyno 
 mikrobiotą19

SINBIOTIKAI
prebiotikų ir 
probiotikų 

mišinys

PREBIOTIKAI
gyvos gerosios 

bakterijos

PREBIOTIKAI
skaidulos, 

skatinančios 
gerųjų bakterijų 
augimą ir veiklą

SYNBAD tyrimas patvirtino, kad šis sinbiotikų mišinys 
padeda atkurti atopiniu dermatitu sergančių kūdikių 
bifidobakterijų pusiausvyrą. Be to, sinbiotikai sumažina 
atopinio dermatito sunkumo laipsnį toje kūdikių grupėje, 
kuri serga su IgE susijusiu atopiniu dermatitu ir sumažina 
vystyklų sukeliamo dermatito simptomus.12 Po metų 
surinkti duomenys taip pat rodo, kad sumažėja astmos 
pobūdžio simptomų, o atopiniu dermatitu sergantys 
kūdikiai vartoja mažiau vaistų.13

Sinbiotikai yra saugūs, pasižymi hipoalerginėmis 
savybėmis ir formuoja sergančių alergija karvės pienui 
kūdikių mikrobiotą
Klinikiniai tyrimai rodo, kad mišiniai su aminorūgštimis ir 
sinbiotikais turi hipoalerginių savybių, yra gerai toleruojami 
ir padeda normaliai augti sveikiems ir alergija karvės pienui 
sergantiems kūdikiams.22-24 ASSIGN tyrimu buvo tirta kaip 
mišinys su aminorūgštimis ir sinbiotikais (scFOS/lcFOS/B. 
breve M-16V) veikia Bifidobacteria ir Eubacterium 
rectale/Clostridium coccoides (ER/CC) kiekius kūdikių 
išmatose, kuriems įtariama ne IgE perduodama alerginė 
reakcija į karvės pieną. Taip pat buvo imamos atitinkamo 
amžiaus sveikų, krūtimi maitinamų, kūdikių išmatos. Po 
aštuonių savaičių intervencijos vartojant mišinį su 
aminorūgštimis ir sinbiotikais pastebėta daugiau 
„kūdikiams būdingų“ Bifidobakterijų ir mažiau 
„suaugusiems būdingų“ ER/CC, palyginti su tais, kurie 
vartojo mišinį su aminorūgštimis, bet be sinbiotikų. Šis 
bakterijų skaičiaus pokytis apytikriai atitiko sveikų, krūtimi 
maitinamų kūdikių išmatose aptinkamą bakterijų skaičių. 
Tai pagrindžia teoriją, kad mišiniai su aminorūgštimis ir 
sinbiotikais pagerina kūdikių, kuriems įtariama ne IgE 
perduodama alerginė reakcija į karvės pieną, išmatų 
mikrobiotą.14
Atliekamame PRESTO tyrime tiriami kūdikiai, kuriems 
pripažinta IgE perduodama alerginė reakcija į karvės pieną. 
Jiems 12 mėnesių pasirinktinai skiriami mišiniai su 
aminorūgštimis ir sinbiotikais arba be jų. Vėliau bus 
vertinama per 12, 24 ir 36 mėnesius įgyta tolerancija karvės 
pieno baltymams. Šis tyrimas suteiks duomenų būsimiems 
tyrimams, kuriuose pirmiausia bus akcentuojami klinikiniai 
rezultatai konkrečiose alergiją karvės pienui turinčiose 
populiacijose.


