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Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI) és a Bécsi Egyetem
Táplálkozástudományi Tanszéke közös kutatás keretében vizsgálja, hogy a szoptató
édesanyák probiotikum-fogyasztása miért járul hozzá a csecsemőkori allergiák (ekcéma,
ételallergia) kockázatának jelentős csökkenéséhez.
A probiotikumokat (hasznos
bélbaktériumokat) évezredek óta ismeri és fogyasztja az emberiség, pl. joghurt, aludttej
formájában. Régóta tulajdonítanak nekik egészségvédő hatást. A legújabb kutatások szerint
szoptató édesanyák megfelelő probiotikum-fogyasztása is hozzájárulhat a korai, már
csecsemőkorban kialakuló allergiás állapotok kockázatának jelentős csökkenéséhez.
Az allergiás betegségek (asztma, szénanátha, ekcéma stb.) előfordulási gyakorisága az elmúlt
évtizedekben egyre fokozódott, jelenleg 20-30 százalék körüli Európában. Ennél is nagyobb a
gyakoriság, ha az allergiás hajlam öröklődik. A megelőzés és a korai felismerés tehát
rendkívül fontos, miként az anyatej és a probiotikumok allergia-megelőző hatásának
vizsgálata is. Az OGYEI reményei szerint a szoptató édesanyák kiegészítő probiotikum
fogyasztásával a csecsemőkori alleriás állapotok megelőzése jobban elősegíthető, az anyatej
bizonyos összetevőinek (pl. anti-oxidánsok, zsírsavak) változása révén. Az anyatej minták
gyűjtése és a megszületett gyermekek szakorvosi és dietetikai vizsgálata meghatározott
időkben az Intézet Bolgárkerék utcai részlegében történik. Az osztrák partner végzi az
anyatejminták laboratóriumi vizsgálatát.
Az OGYEI kutatásához olyan családokat keres, ahol a kismamák vállalják a részvételt.
A probiotikus készítményt a vizsgálatban részt vevő kismamák térítésmentesen kapják. A
probiotikum: OÉTI által regisztrált, forgalomban kapható ellenőrzött készítmény. ETT
TUKEB engedély száma: 501/PI/2008 Ad.84-206/2008. A családok bevonása önkéntes
alapon történik, beleegyező nyilatkozat aláírásával.
A családok kiválasztásának feltételei:
1. A megszületendő gyermek közvetlen családjában előforduló allergia (szénanátha, asztma
vagy kisdedkori ekcéma/ételallergia)
2. A családok törekednek a legalább 4 hónapos szoptatásra a vizsgálat során.
3. A vizsgálat során, a szoptatás első és 4. hónapjában 20-20 ml anyatejet vizsgálati célra
rendelkezésre bocsátanak.
Jelentkezés és további információ:
Országos Gyermekegészségügyi Intézet, 1148 Budapest, Bolgárkerék u. 3. 1/38-38-477;
1/363-5272 rendeles@ogyei.hu , www.ogyei.hu
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