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Mliječni protein u stajskoj prašini sprječava alergije 

Znanstvenici iz Be ča otkrili su mlije čni protein u stajama koji u 
kombinaciji s odre đenim mikronutrijentima štiti od alergijskih 
bolesti. 
 
Posljednjih nekoliko desetljeća u cijelom svijetu raste broj oboljelih od astme i alergijskih bolesti. U 
Austriji, primjerice, oko dva milijuna ljudi boluje od nekog oblika alergijske bolesti. Trenutačno se 
provode intenzivna istraživanja o uzrocima porasta alergija. 
 
Postoji nekoliko čimbenika za razvoj alergijskih bolesti. Uz genetsku predispoziciju na to utječe 
onečišćenje okoliša, klimatske promjene te time izazvane promjene u biljnom svijetu i globalizacija 
hrane. Kao jedan od razloga porasta također se navodi pretjerana higijena. 
 
S druge strane, djeca koja odrastaju u ruralnoj sredini rjeđe obolijevaju od astme, alergija i 
neurodermitisa jer su u kontaktu s različitim mikroorganizmima koji se nalaze u stajskom zraku, sijenu, 
prašini i stelji. Prema istraživanjima pozitivno djeluju posebne bakterije koje su prisutne u stajama u 
kojima se drže goveda, a koje štite od alergija. Konzumacija neprerađenog kravljeg mlijeka također 
smanjuje rizik od alergija. 
 
Znanstvenici s istraživačkog instituta Messerli Veterinarskog sveučilišta u Beču tražili su dosad 
neotkrivene molekule koje bi predstavljale ključan čimbenik iz okruženja krava i njihova mlijeka za 
zaštitu od alergija. U suradnji s austrijskim i međunarodnim radnim skupinama otkrili su faktor koji 
pritom igra odlučujuću ulogu – mliječni protein beta-laktoglobulin. Ovaj protein u kombinaciji s 
određenim mikronutrijentima kao što su željezo, cink i vitamin A ima umirujuće djelovanje na imunitet. 
No u suprotnom može izazvati alergije. 
  
Koristeći filtere za zrak znanstvenici su pronašli velike količine mliječnog proteina u stajskoj prašini 
odakle udisanjem dospijeva u tijelo, a zrakom se prenosio i izvan staja. Ondje se vezao uz cink koji je 
važan element za imunitet. Ta se kombinacija mogla pronaći u okolnom zraku u radijusu od 300 
metara od staja. Bečki znanstvenici potvrdili su da ne štiti samo od alergija na mlijeko, već i drugih 
vrsta alergijskih bolesti. 
 
Daljnjim istraživanjima znanstvenici žele otkriti utječu li uvjeti u stajama, zdravstveno stanje i prehrana 
goveda na beta-laktoglobulin kao zaštitu od alergija. Stečena saznanja pomoći će u terapiji alergijskih 
bolesti. 
 

Slika: Mliječni protein štiti od alergija © Unsplash 
 
 



 
 

28. ožujka 2022.  2/2 

Kontakt 

Matea Čuljak, mag. philol. germ./russ. 
Suradnica za odnose s javnošću i medijima 
 
Inozemni ured Grada Beča 
Miramarska cesta 24 / 9. kat, 10000 Zagreb 
T +385 1 646 26 20 
M +385 99 573 51 85 
E culjak@eurocommpr.hr   
https://www.eurocommpr.at/hr/Inozemni-uredi-grada-Beca/Hrvatska   
 
https://www.facebook.com/eurocommprzagreb/   
https://twitter.com/EurocommPR_ZG  


