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Minister Zdrowia

Bartosz Arłukowicz

Apel

W sprawie braku w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia  

żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień  1 stycznia 2012r.  preparatu mlekozastępczego  

NUTRAMIGEN  1  i  NUTRAMIGEN  2  –  pełnego  hydrolizatu  frakcji  kazeinowej  białek  mleka  

krowiego stosowanego w leczeniu niemowląt i dzieci z alergią na białka mleka krowiego. 

Szanowny Panie Ministrze,

W dniu 23 grudnia 2011 na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia została zamieszczona w formie  

załącznika  do  obwieszczenia  Ministra  Zdrowia  -  lista  refundacyjna,  obejmująca  także  „Wykaz  

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dostępnych w aptece na receptę w  

całym  zakresie  zarejestrowanych  wskazań  i  przeznaczeń  lub  we  wskazaniu  określonym  stanem  

klinicznym”.

W  wymienionym  wykazie  w  pozycjach  1-6  zamieszczono  nazwy  preparatów  mlekozastępczych  

przeznaczonych do leczniczego zastosowania w żywieniu niemowląt i dzieci z zespołami wrodzonych  

defektów metabolicznych, alergiami pokarmowymi i biegunkami przewlekłymi. 

Alergia  pokarmowa  jest  stanem  chorobowym  wieku  niemowlęcego  i  poniemowlęcego,  którego  

częstość  występowania szacuje się  na ok. 8% w wieku niemowlęcym i  na ok.  4 – 6%  w wieku  

poniemowlęcym,  a  jej  najczęstszą  przyczyną  jest nadwrażliwość  na białka mleka  

krowiego.

Przyczyną  choroby   w  alergii  na  białka  mleka  krowiego  może  być  każda  z  frakcji  białkowych  

zawartych w mleku krowim, jednak w ogólnej zawartości  białka (3,3 g/100ml) w tym mleku -  około  

82% stanowi frakcja kazeinowa, a resztę frakcja białek serwatkowych (ok. 22%), zatem statystycznie  

przeważa  liczba niepożądanych reakcji na frakcję kazeinową białka zawartego w tym mleku.

Bogata manifestacja kliniczna alergii na białka mleka krowiego jest bowiem  wywoływana: 
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 wyłącznie reakcją na frakcją kazeinową białek (82% składu białka),  

 wyłącznie reakcją na frakcję białek serwatkowych (22% składu białka)

 reakcją na obie frakcje białkowe łącznie. 

Zgodnie  z  wytycznymi  Komitetu  Żywienia  Dzieci  Europejskiego  Towarzystwa  Gastroenterologii,  

Hepatologii  i  Żywienia  Dzieci  (ESPGHAN),  Europejskiej  Akademii  Alergologii  i  Immunologii  

Klinicznej (ESPACI) oraz Amerykańskiej Akademii Pediatrii oraz wytycznych zawartych w „Polskim  

Stanowisku na temat alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży” (kserokopia w załączeniu), w leczeniu  

przyczynowym alergii na białka mleka krowiego na całym świecie stosuje się 4 rodzaje preparatów  

mlekozastępczych: 

 mieszanki lecznicze I rzutu: 

o mieszanki,  w  których  zastąpiono  szkodliwą  dla  chorego  frakcje  

białkową mleka krowiego jej hydrolizatem :

 hydrolizat kazeiny + wolne aminkwasy (Nutramigen 1, Nutramigen  

2) 

 hydrolizat białek serwatkowych (Bebilon pepti 1, Bebilon pepti 2)

o mieszanki elementarne, w których hydrolizowane frakcje białek mleka  

krowiego  (kazein  i  białek  serwatkowych)  zostały  zstąpione  

aminokwasami syntetycznymi.

 mieszanki lecznicze II rzutu 

o preparaty mlekozastępcze na bazie  białka sojowego.  

Z  powyższej  charakterystyki  wynika,  że  te  grupy  preparatów  nie  są  leczniczo 

równoważne i nie  mogą być zamiennie stosowane w leczeniu  alergii na białka  

mleka krowiego.  

Postępowanie  lecznicze  w  alergii  na  białka  mleka  krowiego  wymaga  dokonania  właściwego, 

indywidualnego  doboru  dla  każdego  leczonego  pacjenta  odpowiedniego  

preparatu  leczniczego  z  grupy  hydrolizatów  frakcji  kazeiny  lub  białek 

serwatkowych mleka krowiego, albo mieszanki elementarnej. 

Uzasadnieniem  indywidualizacji leczenia różnymi preparatami  mlekozastępczymi, 
jest  również    manifestacja kliniczna alergii  na białka mleka krowiego.  Np.  alergię  bez objawów  

dyspeptycznych można leczyć hydrolizatem z  zawartością laktozy (Bebilon Pepti 1, Bebilon Pepti 2),  

natomiast   postać  biegunkowa  wymaga  podaży  prepartu  bezlaktozowego  

(Nutramigen). O doborze preparatu jakim winien być doraźnie i docelowo leczony każdy pacjent  

jest zatem jego osobnicza, biologiczna tolerancja.

Dwa  spośród  6  umieszczonych  na  liście  preparatów  mlekozastępczych  -  BEBILON  PEPTI  1  i  

BEBILON PEPTI 2, są  preparatami właściwymi w leczniu przyczynowym jedynie grupy dzieci z  

alergią  na  białka  mleka  krowiego  reagujących  alergicznie  na  frakcję  białek  



serwatkowych  i  nieobciążonych  współistniejąc  nietolerancją  laktozy  (cukru  

mlecznego). 

Zdecydowanie większa grupa chorych dzieci reaguje na kazeinę lub na kazeinę z  

towarzyszącą  nietolerancją  laktozy,  gdzie  właściwym preparatem  leczniczym  

jest hydrolizat frakcji kazeinowej białka nie zawierający laktozy (Nutramigen) .   

Problemu  terapeutycznego  dzieci  z  alergią  na  białka  mleka  krowiego  nie  

rozwiązuje  również  dostępność  lecznicza  czterech  pozostałych  preparatów  

mlekozastępczych opartych na izolacie białka sojowego  (Bebilon sojowy 2, Isomil 1, 

Isomil 2, Humana SL); mają one bowiem liczne ograniczenia w leczeniu tej choroby,  

ze względu na zalecane stosowanie > 6 miesiąca życia,  przydatnoś

 jedynie  w  postaci  IgE-zależnej  alergii  oraz  zagrożenie  reakcja  krzyżową  z  

białkami  mleka  krowiego  u  10-40%  leczonych,  co  powoduje,  że  ich  

wykorzystanie lecznicze dotyczy około 4%  chorych dzieci z abmk.
Pozostaje zatem pytanie dlaczego w aktualnym wykazie refundacyjnym Ministerstwa Zdrowia nie  

znalazł  się  preprat  mlekozastępczy  będący  hydrolizatem  frakcji  głównej  (kazeinowej)  

białek mleka krowiego, czyli Nutramigen 1 i Nutramigen 2, co jest niezgodne ze  światowymi  

wytycznymi leczenia alergii na białka mleka krowiego. Preparat ten stosowany jest od 70 lat w 

świecie jako główny produkt  leczniczo-odżywczy  dla  dzieci  z  alergią  na  białka  mleka  

krowiego. Pytanie jest o tyle zasadne, że w leczeniu  dzieci z z tym schorzeniem w innych krajach już  

od kilku lat  wprowadzono nową generację tego  preparatu -  z zawartością probiotyku 

(Nutramigen1  LGG   i  Nutramigen  2  LGG)  oraz  z   dodatkiem  wielonienasyconego  kwasu  

tłuszczowego – DHA (Nutramigen 1 Lipil, Nutramigen 2 Lipil). 

Jako lekarz z wieloletnim stażem naukowo – klinicznym w zakresie diagnostyki i  leczenia alergii  

pokarmowej u dzieci i młodzieży, zajmujący się leczeniem alergii pokarmowej u kilku pokoleń dzieci  

i młodzieży w Polsce, a także kierownik kliniki pediatrycznej hospitalizującej wielu pacjentów z tym  

problemem zdrowotnym  apeluję do Ministra Zdrowia - również lekarza pediatry ,   o 

przywrócenie na listę  refundacyjną preparatu leczniczo-odżywczego hydrolizatu  

frakcji kazeinowej białek mleka krowiego, jakim jest Nutramigen, z odpłatnością  

ustaloną jak dla innych tego rodzaju preparatów znajdujacych się w wykazie.  

Pragnię nadmienić, że zamieszczenie w aktualnym wykazie listy refundacyjnej Ministerstwa Zdrowia  

-  jedynie  hydrolizatów  białek  serwatkowych  i  preparatów  sojowych,  z  pominięciem  hydrolizatu  

frakcji kazeinowej (Nutramigen) pozostaje w sprzeczności z wytycznymi leczenia alergii na białka  

mleka krowiego, gdyż gdyż preparaty te nie są równoważne leczniczo dla wszystkich  

pacjentów z takim problemem zdrowotnym.



Biorąc  pod uwagę  prawdopodobieństwo częstości  uczulenia  na  określone  frakcje  białkowe mleka  

krowiego –  apeluję o przestrzeganie konstutucyjnej gwarancji do  równego prawa 
do leczenia dla wszystkich pacjentów, w tym pacjentów z różnymi postaciami alergii pokarmowej.  

W obecnej sytuacji dalsze leczenie jest dylematem dla lekarza i rodziców pacjentów.  

Zalecenie leczenia właściwym preparatem wiąże się, w przypadku hydrolizatów  

kazeiny, z koniecznością ponoszenia przez rodzinę pełnych kosztów odpłatności  

preparatu leczniczo-odżywczego - a ktualna 100% odpłatnoś

 dla Nutramigenu wyniesie obecnie 30 – 40 zł za jedno opakowanie  425 g (w zależności od marży)  

wobec 30% odpłatności ponoszonej w przypadku stosowania innych preparatów zamieszczonych na  

liscie refundacyjnej (ok 5-8 zł za opakowanie). Cena zalecanego  zgodnie z wymogami sztuki 

lekarskiej preparatu stanowić będzie barierę nie do pokonania dla większości polskich rodzin dzieci  

z alergią na białka mleka krowiego, które były dotychczas leczone tym preparatem lub które takiego  

leczenia  będą  wymagały  w  przyszłości.  Stwarza  to  duże  prawdopodobieństwo 

niezastosowania  wskazanego  leczenia  przez  rodziców  chorych  dzieci,  ze  

względów ekonomicznych .  

Taka  decyzja  Ministerstwa  Zdrowia  jest  nieuzasadniona  merytorycznie,  społecznie  i  

etycznie,  gdyż zamyka możliwość prawidłowego leczenia dużej grupy dzieci z alergią na białka  

mleka krowiego w naszym kraju.

Ponawiam apel  do  Pana  Ministra  o  pilne  zrewidowanie  listy  środków spożywczych  specjalnego  

przaznaczenie  żywieniowego  i  wprowadzenie  na  listę  refundacyjną  również  hydrolizatu  frakcji  

kazeinowej białek mleka krowiego.

Do wiadomości:

 Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii – Prof. dr hab. med. Anna Dobrzańska 
 Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Senator RP – prof. dr hab. med. Alicja Chybicka
 Prezes Pol. Tow. Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci – prof. dr hab. med. Piotr Socha
 Rzecznik Praw Dziecka RP – Marek Michalak
 Przewodniczący Komitetu Rozwoju Człowieka PAN – prof. dr hab. n. med. Leszek Szewczyk
 Przewodniczący Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN –  

prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

Bibliografia: 
Fiocchi A, Brozek J, Schunemenn H, et al. World Allergy Organization (WAO). Diagnosis and Rationale for Action  
againstCow's Milk Allergy (DRACMA) Guidelines. Pediatr Allergy Immunol 2010; 21 (Suppl 21): 1-125.
Vandenplas Y, Brueton M, Dupont CH, et al. Guidelines for diagnosis and management of cow’s milk protein allergy in  
infants. Arch Dis Child 2007; 92: 902-8.
American Academy of Pediatrics. Committee on Nutrition. Hypoallergenic infant formulas. Pediatrics 2000; 106: 346-9
Kemp AS, Hill DJ, Allen KJ,et al. Guidelines for the use of infant formulas to treat cow’s milk protein allergy: an Australian  
Consensus Panel Opinion. Med J Aust 2008; 188: 109-12



Kaczmarski M, Wasilewska J., Jarocka-Cyrta E et al. Polish statement on food allergy in children and adolescents. Post 
Dermatol Alergol 2011; XXVIII, 5: 331–367 http://www.termedia.pl/Food-allergy-special-paper-Polish-statement-on-food-
allergy-in-children-and-adolescents,7,17685,1,0.html

http://www.termedia.pl/Food-allergy-special-paper-Polish-statement-on-food-allergy-in-children-and-adolescents,7,17685,1,0.html
http://www.termedia.pl/Food-allergy-special-paper-Polish-statement-on-food-allergy-in-children-and-adolescents,7,17685,1,0.html

