
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLINICKÁ STUDIE PRO DĚTI SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM ALERGIE 
 
 
 
 
 

Vážení rodiče, 
 

nabízíme   vašemu   dítěti   možnost   účasti   ve 
výzkumné studii. 

 

Společnost  Nutricia  Research  vyvinula  nový  typ 
hydrolyzované  výživy  pro  kojence.  Účelem  této 
studie  je  ověřit,  zda  má  tato  nová  výživa  vliv  na 
snížení výskytu alergií u dětí s alergiemi v rodinné 
anamnéze ve srovnání se standardní kojeneckou 
výživou. 

 

Bílkovina   kravského   mléka   je   v   nové   výživě 
rozštěpena  na  menší  části,  které  tělo  kojence 
nevnímá   jako   alergen   a   mohou   tedy   působit 
preventivně  proti  rozvoji  alergie.  Navíc  je  výživa 
obohacena   o   směs   symbiotik   (prospěšné bakterie a 
vláknina). 

 

Účast v této studii bude nabídnuta přibližně 700 
zdravým   kojencům,   kteří   budou   zapojeni   do 
studie až do věku jednoho roku. 

 
 
 
Co zařazení do studie obnáší? 

 
•  5  kontrolních  návštěv  na  pracovišti  ÚPMD 

během 1. roku dítěte 
 

•  Zaznamenávání  informací  o  výživě  dítěte do  
elektronického  diáře  (mobilní  aplikace) jednou 
týdně, lze zapisovat i do papírového diáře 

 

•  Poskytnutí  vzorků  Vašeho  dítěte  -  stolice, 
sliny a krev (tento materiál bude použit ke 
zjištění, zda se u Vašeho dítěte nerozvinula 
alergie) 

 
 
Jaké jsou výhody zařazení do studie? 
 

•  Vaše  dítě  bude  dostávat  zdarma  umělou 
kojeneckou  výživu  pro  příslušnou  věkovou 
skupinu po celý rok 

 

•  Za každou kontrolní návštěvu obdržíte jako 
kompenzaci 500Kč 

 

•  Kontrolní   návštěvy   mohou   časně   odhalit 
alergické symptomy u Vašeho dítěte 

 

•  Můžete   aktivně   přispět   k   lékařským 
poznatkům   o   používání   hydrolyzované 
kojenecké  výživy  u  dětí  s  rizikem  rozvoje 
alergie 

 
 
Do studie lze zařadit děti do 4 měsíců věku, které byly dosud 
 pouze kojené, případně dostávaly  krátce počáteční mléko 
typu HA a nyní vyžadují dokrm umělým mlékem alespoň 1x 
denně. 
 
 
 
V případě Vašeho zájmu o další informace či účast nás 
prosím kontaktujte na: 
 

MUDr. Marcela Černá 
e-mail: marcela.cerna@upmd.eu 
tel: 296 511 829, 296 511 506 

Ústav pro péči o matku a dítě 

Podolské nábřeží 157 

 147 00  Praha 4 
 
Bc. Jana Kollárová 
tel: 296 511 882 


