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  Alergija pienui yra labiausiai paplitusi 

alergijos maistui rūšis, o ypač tarp vaikų. 

Būdingesnė vaikams, sergantiems atopiniu 

dermatitu.  

  Alergija pasireiškia apie 2–7 proc. kūdikių, 

tačiau 85–90 proc. mažųjų išauga ją iki 3–5 metų 

amžiaus.  

  Alergija pienui visą gyvenimą išlieka tik 

penktadaliui žmonių.  

  Alerginę reakciją gali išprovokuoti ir labai 

mažas pieno produkto kiekis. Net motinos pienas 

gali alergizuoti kūdikį, jei prieš tai ji vartojo 

karvės pieno produktų.  

  Vienintelis pieno alergijos gydymas ir šiuo 

metu medicinos bendruomenės pripažintas — 

visiškas pieno proteinų vengimas. Visų pirma 

mamos, maitinančios kūdikius, turėtų nevartoti 

pieno produktų. Jei neigiami simptomai išlieka, 

nors vaikas yra maitinamas pieno mišiniais, tada 

vartojami pieno pakaitalai tam, kad vaiko mityba 

būtų subalansuota. Alergijos pienui galima 

išvengti duodant kūdikiams hipoalerginių 

mišinių, kurie sudaryti iš hidrolizuotų baltymų 

arba aminorūgščių. Ryžių, sojų pienas ar kiti 

pieno gėrimai vartojami vyresnių vaikų arba 

suaugusiųjų mitybai, tačiau nerekomenduojami 

kūdikiams.  

  Kai kurie gamintojai gamina vaisių sultis, 

kuriose yra ir kalcio, o tai suaugusiems ar 

vyresniems vaikams gali būti alternatyva pienui. 
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KOKIA TAI LIGA, KAIP JĄ 

ATPAŽINTI? 

 

 

Alergija maistui – nepageidaujama organizmo 

reakcija į maistą, galinti pasireikšti įvairiais 

simptomais. Dažniausiai pažeidžiama oda ir 

gleivinės, kvėpavimo takai, virškinimo organai.  

Galima ir audringa bei gyvybei pavojinga viso 

organizmo reakcija, vadinama anafilaksija.  

Dauguma alerginių reakcijų įvyksta greitai, 

praėjus kelioms minutėms ar valandoms po 

suvalgyto maisto.  

Alergijos maistui požymiai: 

 

ODA IR GLEIVINĖS: 

 Išbėrimas, dilgėlinė, odos niežėjimas, 

paraudimas ar patinimas; 

 Jautrios, paraudusios, ašarojančios akys. 

 

KVĖPAVIMO TAKAI: 

 Nosies gleivinės paburkimas, 

vandeningos išskyros iš nosies, 

čiaudulys; 

 Kosulys, dusulys. 

 

VIRŠKINIMO ORGANAI: 

 Pykinimas, vėmimas, viduriavimas, pilvo 

pūtimas. 

 

ANAFILAKSIJA: 

 Staigi ligos pradžia (kelios minutės ar 

keletas valandų po suvalgyto maisto); 

 Gausus odos išbėrimas iškiliomis 

pūkšlėmis, kūno odos raudonis, 

niežėjimas;  

 Ištinusios lūpos, liežuvis ar gerklė; 

Pasunkėjęs kvėpavimas, dusulys, 

švokštimas; 

 Vėmimas, pilvo diegliai, viduriavimas;  

 Bendras silpnumas, sąmonės sutrikimas. 

 

KADA KREIPTIS Į GYDYTOJĄ? 

 

Stebint alergijos maistui požymius, reikia 

kreiptis į gydytoją, kad jis įvertintų vaiko būklę, 

ištirtų galimas alergijos priežastis bei paskirtų 

tinkamą gydymą. 

 Skubiai kreiptis į gydytoją būtina , 

pastebėjus greitai besivystančius 

anafilaksijos požymius. Ši būklė yra 

pavojinga gyvybei, tad svarbu nedelsiant 

įvertinti vaiko būklę ir skirti būtiną 

gydymą.  

 

KADA GALIMA GYDYTIS NAMUOSE? 

 

Jei gydytojas nustatė, kad alergija maistui yra 

lengvos eigos ir paskyrė gydymą vaistais nuo 

alergijos (dažniausiai skiriami vaistai vadinami 

antihistamininiais), gydymą galima tęsti 

namuose.  

 

KĄ DARYTI, KAD NESUSIRGTUMĖTE? 

 Svarbiausia – vengti maisto, kuris gali 

sukelti alergiją. 

 Dažniausiai alergiją sukeliantys maisto 

produktai yra: PIENAS, KIAUŠINIAI, 

VIŠTIENA, GRŪDAI (YPAČ MIEŽIAI 

IR AVIŽOS), RIEŠUTAI, KAKAVA,  

 BRAŠKĖS, POMIDORAI, ŽUVIS IR 

JŪRŲ GĖRYBĖS. 

 Atkreipti dėmesį į maisto produktų 

sudėtyje esančius galimus alergenus.  

 Jei vaikui buvo įvykusi sunki alerginė 

reakcija į maistą – anafilaksija, gydytojas 

gali paskirti nešiotis švirkštą su 

adrenalinu (vaistu, vartojamu norint 

nuslopinti anafilaksinę reakciją). 

Pastebėjus anafilaksijos požymius, reikia 

nedelsiant suleisti adrenaliną į išorinę 

šlaunies dalį ir kviesti greitąją medicinos 

pagalbą. 

Jei šeimoje yra sergančių alerginėmis 

ligomis: 

 Besilaukiančiai moteriai nėštumo metu 

nederėtų piktnaudžiauti  dažniausiai 

alergiją sukeliančiais maisto produktais; 

 4-6 mėnesių kūdikį maitina tik motinos 

pienu arba mažai alergizuojančiais 

adaptuotais mišiniais; žindyvė turėtų 

vengti vartoti dažniausiai alergiją 

sukeliančių maisto produktų; 

 Iki 4-6 mėnesių nemaitinti kūdikio 

papildomais maisto produktais; 


