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Jeżeli Twoje dziecko jest uczulone na białka mleka krowiego, a Ty zdecydowałaś, 
żeby karmić piersią, pamiętaj o wykluczeniu z diety produktów, które mogą 
wywołać objawy alergii u Twojego malucha.



Jeżeli białko mleka krowiego dostanie się do organizmu dziecka, które jest na nie uczulone 
może to wywołać szereg nieprzyjemnych następstw. Aby zrozumieć dlaczego tak się dzieje, 
należy poznać mechanizm działania organizmu alergika.



Zarówno w jamie ustnej, żołądku oraz innych odcinkach przewodu pokarmowego,  
w których trawione jest białko, u każdego zdrowego człowieka obecne są komórki  
układu odpornościowego.



Ich rola jest znacząca dla organizmu, ponieważ bronią go przed szkodliwymi substancjami 
i drobnoustrojami pochodzącymi z zewnątrz (m.in. czynnikami chorobotwórczymi takimi 
jak: wirusy, bakterie i grzyby).



Komórki układu odpornościowego u alergików, działają nieprawidłowo i reagują na białka 
mleka krowiego nieadekwatnie. Traktują je jak wroga, którego należy wyeliminować.



Reakcja na procesy zachodzące w brzuszku dziecka może mieć różny przebieg.
Dolegliwości mogą mieć swoje źródło np. w układzie oddechowym i objawiać  
się sapką, kaszlem lub trudnością z oddychaniem.



Inne dolegliwości mogą pochodzić wprost z układu pokarmowego i objawiać się 
ulewaniami, kolką, wzdęciami czy biegunkami. Często towarzyszy im dyskomfort  
i ból brzuszka malucha, przez co może być płaczliwe i rozdrażnione, a niekiedy nawet 
odmawiać jedzenia.



Mimo, że większość reakcji układu odpornościowego zachodzi w przewodzie 
pokarmowym, reakcje alergiczne mogą być widoczne także na skórze, w postaci 
swędzącej wysypki, łuszczącej się skóry lub atopowego zapalenia skóry.



Każda Mama chce jak najlepiej dla swojego maluszka, niestety zdarza się, że zamiast udać 
się do specjalisty, we własnym zakresie poszukuje rozwiązań, które wielokrotnie okazują 
się nieskuteczne.



Jednak w przypadku ciężkiej alergii na białka mleka krowiego konieczne może być 
zastosowanie wysokospecjalistycznej mieszanki aminokwasowej.



Całkowite wyeliminowanie białek mleka z diety dziecka powinno spowodować  
szybkie i skuteczne ustąpienie uciążliwych objawów. 


