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                       Polskiego Towarzystwa  
 Konsultantów i Doradców Laktacyjnych 

         

Polish Association of Lactation Consultants 
  

 Relacja z I Konferencji 
PTKiDL w Poznaniu 

 100 lecie Szpitala Św. Zofii 

 Artykuły, które warto przeczytad 

W tym roku to pierwsze wydanie naszego Biuletynu. Początek roku 
upłynął nam na przygotowaniach do Konferencji. Braliśmy też udział 
w konsultacjach społecznych dotyczących Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie standardów postępowania z zakresu opieki 
okołoporodowej.  W międzyczasie ukonstytuował się nowy Zarząd w 
ELACTA.  Nasz Zarząd otrzymał absolutorium i w niezmienionym 
składzie pracuje nadal. Przed nami wakacje, a po nich kolejne 
spotkanie szkoleniowo – integracyjne. Już w październiku! Proszę 
rezerwowad siły i czas. Zapraszam do lektury! 

                                                         Katarzyna Asztabska, sekretarz PTKiDL 
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W dniach 20 – 21 kwietnia spotkaliśmy się na I Ogólnopolskiej Konferencji 
zorganizowanej przez nasz Towarzystwo.  
Na miejsce tego doniosłego wydarzenia został wybrany Poznao – stolica 
Wielkopolski.  
Sprawami organizacyjnymi zajęła się koleżanka Ewa Masełkowska- Stępnik . 
Piątkowym wczesnym popołudniem, na poznaoską Maltę, zaczęły przybywad 
pierwsze uczestniczki konferencji. 
Po rejestracji, odebraniu materiałów i złożeniu podpisu na liście obecności, 
można już było zająd wygodne miejsce na Sali konferencyjnej. 

Zaczęło się od warsztatu z fizjoterapeutą – Michałem Koszlą. Pan Michał 
przybliżył nam zagadnienia związane z profilaktyką zaburzeo dna miednicy i jak 
dużą rolę odgrywają tu osoby pełniące opiekę w pierwszych dniach i tygodniach 
po porodzie, w tym doradcy i konsultanci laktacyjni. Ogromne znaczenie 
odgrywa tu wyeliminowanie siadania na naciętym, czy pękniętym kroczu. Takie 
działania mogą zapobiec zaburzeniom, więc warto mamom karmiącym 
uświadamiad, jakie pozycje są najkorzystniejsze. 

Koleżanka Henryka Mośkowiak, położna i Certyfikowana Doradczyni 
Laktacyjna ze Śremu podzieliła się z nami swymi doświadczeniami.  

Potem była mała przerwa na kawę i dyskusje w kuluarach. A następnie, dla 
znacznej części zgromadzonych, rozpoczęło się Walne Zebranie członków 
Towarzystwa.  

Za stołem prezydialnym zasiał Zarząd w nieco okrojonym składzie. Zabrakło Pani Prezes – 
Barbary Królak- Olejnik, która była z nami myślami i wspierała z oddali.  

Na Zebraniu przedstawiono i zatwierdzono uchwałą 
sprawozdanie finansowe ze rok 2011. Przyjęto też 
sprawozdanie z działalności Towarzystwa, a Zarząd 
otrzymał absolutorium. Uchwalono, że środki 
wygenerowane w poprzednim roku działalności, pokryją 
częśd kosztów związanych z konferencją. Zaplanowano 

organizację kolejnego spotkania szkoleniowo – 
integracyjnego. Termin ustalono na połowę października, ale kto je zorganizuje i gdzie – jeszcze nie 
wiadomo. Na propozycje czekamy do połowy maja. 
Nadal będziemy kontynuowad współpracę z ELACTĄ, która po wielu burzliwych przejściach w swych 
strukturach wyłania się powoli z marazmu niczym feniks z popiołów.  
Kontynuowane będą prace związane z tłumaczeniami protokołów postępowania ABM (The Academy 
of Breastfeeding Medicine), tak by w języku polskim znalazły się na stronie internetowej 
www.bfmed.org na równi z innymi językami i stały się dostępne dla jak najliczniejszej rzeszy 
zainteresowanych. 
Ponieważ w przyszłym roku obchodzimy 10 rocznicę rozpoczęcia pierwszego kursu przygotowującego 
kandydatów na konsultantów laktacyjnych IBCLC, padła propozycja, by uczcid to wydarzenie wspólnie 
z Centrum Nauki o Laktacji konferencją z udziałem zagranicznego gościa.  
Koleżanka Malwina Okrzesk, koordynator IBCLC w Polsce będzie sukcesywnie uzupełniała bazę 
danych dotyczących konsultantów, zamieszczonej na naszej stronie internetowej www.laktacja.org.pl 
Powitaliśmy też nowych członków w naszych szeregach. Są to Panie: 

 Henryka Mośkowiak 
 Agnieszka Kamioska-Nowak 

 Beata Kęsik 
 Beata Komarnicka 
 Danuta Kamioska 

 Stefania Halamunda 
 Anna Durka 

 Irena Sienkiewicz-Jabłooska 

http://www.bfmed.org/
http://www.laktacja.org.pl/
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 Agnieszka Miedzioska – Marczak 
 Anna Mączewska 

 Agnieszka Rachwał – Chybowska 
 Izabela Kaliska 
 Marta Łukasz 

Tak, więc zasobniejsi o 13 członków zakooczyliśmy Walne Zebranie i powróciliśmy do wykładów. 
 
 Kolejną prelegentką była koleżanka Agnieszka Pietkiewicz, psycholog i IBCLC 
z Gdaoska. Przybliżyła niełatwy temat opieki laktacyjnej nad matką po śmierci 
dziecka. 
Uświadomiła nam, że towarzyszenie kobiecie, która utraciła dziecko, wymaga 
nie tylko znajomości fizjologii laktacji, ale również wiedzy na temat sytuacji 
emocjonalnej tej osoby. Gdy dziecko umiera, to emocjonalnie kobieta 
przeżywa niewyobrażalny ból, rozpacz i gniew, poczucie winy i krzywdy. 
Mierzy się z pustką po śmierci dziecka - wchodzi w proces żałoby. Jednocześnie 
jej organizm chce karmid dziecko piersią. Doświadczanie jednocześnie 
sprzecznych zjawisk jest dodatkowym źródłem cierpienia dla kobiety.  Pomoc 
laktacyjna udzielana matce, która straciła dziecko w okresie okołoporodowym 
wymaga dużej delikatności i elastyczności ze strony doradcy czy konsultanta.  
Wszyscy słuchali z uwagą, a na sali panowała bardzo wymowna cisza. 
 
Nie długo jednak ten nastrój panował, bo już kolejna koleżanka – Małgorzata Pers, lekarz 
anestezjolog, IBCLC była gotowa, by zaprezentowad quiz laktacyjny, czyli pytania z „Comprehensive 
Lactation Consultant Exam Review”, przetłumaczone na język polski razem z odpowiedziami 
i komentarzami do nich. 
Większośd pytao nie stanowiła problemu i jednogłośnie podawano poprawne odpowiedzi. Ale było 
pytanie, które nas wszystkich nieco zaskoczyło. A mianowicie: jakie okłady zalecimy matce przed 
karmieniem piersią w stanie zastoju? Prawidłowa odpowiedź, wg podręcznika brzmi… ZIMNE. 
Komentarz: zimne zmniejszą obrzęk, co wpłynie na ułatwienie wypływu. 
Nie pozbawione logiki – prawda? 
 

Na zakooczenie, niczym wisienka na torcie, jedna z najbardziej doświadczonych 
konsultantek IBCLC – Magdalena Nehring-Gugulska, lekarz i dyrektor Centrum 
Nauki o Laktacji, zaprezentowała przypadek kliniczny.   
W swej prezentacji ukazała, że nawet mając ogromną wiedzę i wieloletnią 
praktykę, nie zawsze można jednoznacznie postawid diagnozę i znaleźd szybko 
rozwiązanie, że wątpliwości mogą towarzyszyd nam na każdym etapie 

działania. I nawet, gdy już spawy zakooczą się pomyślnie – dla pacjenta, 
konsultant pozostaje z wieloma pytaniami, na które nie ma i nie będzie 

odpowiedzi. 
 
Po zakooczeniu piątkowego spotkania koleżanki rozeszły się ciągle wymieniając uwagi na temat 
wysłuchanych treści, zawzięcie dyskutując i wymieniając się własnymi doświadczeniami. 
 
Tego wieczoru odbyła się również kameralna kolacja na Starym Mieście  
we włoskiej trattorii Valpolicella. Była to okazja do rozmów, a także  
do złożenia gratulacji naszej koleżance Beacie Sztyber, położnej, 
IBCLC, z okazji obrony doktoratu. Wznoszono kielichy, 
wygłaszono toasty. W sympatycznej i wesołej atmosferze 
konsumowano włoskie dania. I tak wieczór dojrzewał. Aż 
przyszło się pożegnad i udad się na spoczynek. Wszak przed 
nami był kolejny dzieo konferencji. 
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            Sobota obfitowała w atrakcje. Do uczestników konferencji 
dołączyła Prezes Towarzystwa, Barbara Królak-Olejnik. 
Zaprezentowała historię powstania Polskiego Towarzystwa 
Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. 
Przypomniała też osoby, które stały się zaczynem środowiska 
profesjonalistów w dziedzinie laktacji: Magdalenę Nehring-Gugulską, 
Małgorzatę Neugebauer, Wandę Urmaoską… 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
Następny gośd – Justyna Tołłoczko, neonatolog z Warszawy, bardzo konkretnie 
omówiła żółtaczki noworodków. Kiedy i dlaczego powstają, jak sobie z nimi 
poradzid i co powinien w tej sytuacji zalecid konsultant czy doradca laktacyjny.  
 
 

 

Neurologopeda – Paulina Stopnicka, również z Warszawy, zaprezentowała możliwości karmienia 

dziecka z rozszczepem podniebienia. Karmienie dziecka z rozszczepem podniebienia może dostarczad 

wielu problemów technicznych zarówno dla samego dziecka, jak i matki. Ogólna kondycja dziecka 

i matki oraz wsparcie personelu medycznego, sąbyd decydujące, jeżeli chodzi o udaną, wczesną 

naukę karmienia. W zależności od rodzaju i wielkości rozszczepu można podejmowad próby 

karmienia piersią, z zachowaniem zasad bezpieczeostwa, jeżeli chodzi o oddychanie, połykanie 

i prawidłowy przyrost wagi. Jeżeli którykolwiek z powyższych parametrów zostanie zakłócony, 

wskazane jest dokarmianie lub przejście na karmienie butelkowe. 

 
 

Koleżanki z Gdaoska, Agnieszka Pietkiewicz i 

Joanna Żołnowska zrelacjonowały gdaoski 
program zdrowotny „Karmienie naturalne 
dziecka, jako profilaktyka niekorzystnych 
wpływów środowiska”. Jest to unikatowy 
program, finansowany ze środków Miasta 
Gdaoska i stanowi częśd Programu Promocji 
Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym 
Chorobom Społecznym w Gdaosku na lata 
2011-2013. 

Program złożony jest z czterech modułów: 

1. Edukacja i informacja w zakresie laktacji dla mieszkaoców Gdaoska 

2. Poradnictwo laktacyjne  

3. Warsztaty edukacyjne dla personelu medycznego  

4. Monitoring oraz ewaluacja działao 

Realizatorzy programu zakładają, że dzięki prowadzonym działaniom zostanie usystematyzowana 

wiedza personelu medycznego na temat laktacji, zwiększy się dostępnośd nieodpłatnego poradnictwa 

laktacyjnego i wzrośnie w Gdaosku odsetek niemowląt karmionych wyłącznie piersią w szóstym 

miesiącu życia.  

Osoby obecne na sali były pod wrażeniem tak profesjonalnych działao i ogromu pracy, jakie koleżanki 

włożyły w ten projekt. Byd może stanie się to bodźcem do działania dla innych. 
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Kolejny punkt programu, to przybliżenie osoby konsultanta laktacyjnego (IBCLC) 
i doradcy laktacyjnego (CDL). Konsultantów prezentowała Malwina Okrzesik 
z Bielska, koordynator IBCLC w Polsce, a doradców – Magdalena Nehring-
Gugulska, założycielka i dyrektor Centrum Nauki o Laktacji, kształcącego 
i egzaminującego przyszłe kadry profesjonalistów w dziedzinie 
wspierania karmienia naturalnego. 
 
W tylnej części sali konferencyjnej rozlokowały swe stoiska firmy, 
których obecnośd pozwoliła na znaczne obniżenie kosztów konferencji. 
Każdy z uczestników został wyposażony w próbki produktów i informację  
o nich.  Pomiędzy wykładami odbywały się prezentacje produktowe. 
 
Wspaniały, dynamiczny wykład: „Borelioza i toksoplazmoza w kontekście karmienia piersią”, wygłosił 
Aleksander Waśniowski, parazytolog z Poznania. Przedstawił wybrane choroby pasożytnicze 
i odzwierzęce, w kontekście transmisji wertykalnej, aspektów farmakoterapii w ciąży i podczas 
karmienia piersią oraz kwestii rokowniczych, co do życia i zdrowia potomstwa chorych, bądź 
narażonych matek. Wskazał właściwe kierunki poszukiwao źródeł samokształcenia i poszerzania 
świadomości na temat chorób transmisyjnych, gdyż śledzone na własną rękę strony internetowe 
dotyczące tych chorób pogrążają nas w szumie informacyjnym i nie zawsze dostarczają właściwych 
informacji. 
 
Psycholog z Poznania – Magdalena Stawicka wprowadziła uczestników w świat emocji wczesnego 
okresu macierzyostwa.  Przybliżyła współczesne poglądy na psychologiczne aspekty funkcjonowania 
kobiet po porodzie oraz zwróciła uwagę na to, jaką rolę w tym obszarze odgrywad mogą specjaliści - 
lekarze, położne, doradcy i konsultanci laktacyjni.  
 
Jako ostatnia prelegentka wystąpiła logopeda kliniczny, Agnieszka Czerniak, również Poznanianka. 
Prezentowała znaczenie wczesnej diagnozy, profilaktyki i terapia logopedycznej, która nie powinna 
zaczynad się w wieku późno przedszkolnym lecz tuż po urodzeniu. Przecież każdy rodzic chce, żeby 
jego dziecko mówiło wyraźnie, poprawnie artykułując głoski. Najbardziej narażonymi na zaburzenia 
motoryki ustno-twarzowej oraz na zaburzenia w rozwoju mowy są dzieci urodzone przedwcześnie, 
dzieci z niektórymi wadami genetycznymi, np. z zespołem Downa oraz dzieci z wadami 
anatomicznymi w obszarze twarzoczaszki np. z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub 
wtórnego. Konieczne jest podjęcie wczesnej terapii logopedycznej już w oddziałach 
neonatologicznych i późniejsze jej kontynuowanie w gabinetach logopedycznych. Oprócz dwiczeo 
i masaży istotne znaczenie ma sama czynnośd karmienia np. pozycja, w której dziecko je, technika 
karmienia, używane akcesoria i atmosfera podczas karmienia. W związku z tym bardzo ważna jest 
współpraca logopedów, położnych oraz konsultantów i doradców laktacyjnych, aby wspólnie 
wypracowad, jak najlepszy model przyjmowania pokarmu przez dziecko.  
 

I na ten dzieo to już było wszystko. Konferencję zakooczono. 
Uczestnicy, którzy przedłużyli sobie pobyt do niedzieli 
mogli skorzystad z możliwości zwiedzania Poznania z 
przewodnikiem, w którego rolę wcieliła się Ewa 
Masełkowska-Stępnik, która jako historyk sztuki i 
mieszkanka tego pięknego miasta, posiada niemała 
widzę o jego zbytkach i miejscach, które koniecznie 

każdy turysta zobaczyd powinien.  
 
Nasz debiut konferencyjny uważamy za udany. Uczestnicy wyjeżdżali 
ukontentowani zdobytą wiedzą, wymianą doświadczeo oraz nowymi 
znajomościami. 
 
Tekst: Katarzyna Asztabska                                                                   Zdjęcia: Katarzyna Raczek-Pakuła 
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     Jubileusz 100-lecia Szpitala Św. Zofii w Warszawie 1912 – 2012 
 
 
W tym roku w naszym szpitalu obchodzimy wspaniały jubileusz. Szpital Św. Zofii został 
założony w 1912 roku dzięki staraniom doktora Stanisława Zaborowskiego. Był pierwszym 
szpitalem położniczym w Warszawie. Został zbudowany dzięki funduszom miasta oraz 
prywatnego ofiarodawcy Leona Goldstanda, którego życzeniem było, by szpital nosił imię 
jego zmarłej przy porodzie matki. Przez kolejne dziesięciolecia szpital przechodził kolejne 
zmiany w zakresie architektury budynku i struktury oddziałów. Najbujniejszy okres w historii 
szpitala to ostatnie 20-lecie pod kierownictwem doktora Wojciecha Puzyny. Szpital jest 
liderem w zakresie nowoczesnej opieki okołoporodowej i ginekologicznej, obejmuje 
pacjentki i noworodki opieką na III poziomie referencyjności. Jednocześnie promuje od lat 
poród bliski naturze i karmienie piersią. Od kilku lat w naszym szpitalu rodzi się ponad 4500 
dzieci każdego roku, co daje szpitalowi czołowe miejsce wśród warszawskich szpitali. Szpital 
zajął I i II lokatę w kolejnych edycjach akcji „Rodzid po ludzku”, został nagrodzony 
certyfikatem Szpital Przyjazny Dziecku i przeszedł dwie recertyfikacje, zdobył 
Międzynarodowy Certyfikat Jakości ISO 9001:2008. Jest również akredytowany przez 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia; wyniki tegorocznego audytu 
zapewniają szpitalowi 4 miejsce wśród 112 szpitali z całego kraju. 
W tym roku, na jubileusz 100-lecia, został oddany do użytku nowy budynek, w którym 
miejsce znalazły nowy blok porodowy, operacyjny, patologii ciąży , wcześniaków i patologii 
noworodka, a ginekologia i położnictwo zyskały dodatkową powierzchnię. 
Kolejne mocne strony szpitala to zgrany zespół i to, co podkreślają pacjentki – życzliwe 
i partnerskie do nich podejście. 
Szpital jest wyjątkowy jeszcze pod jednym względem – liczby osób z certyfikatami IBCLC lub 
CDL. Jest to zjawisko niepowtarzalne w skali kraju i nie tylko. Pracuje tu obecnie lub 
pracowała w przeszłości grupa kilkudziesięciu konsultantów i doradców laktacyjnych, którzy 
tu właśnie „zarazili się” pasją do poradnictwa laktacyjnego i zbierali pierwsze szlify oraz 
doświadczenia. Szpital i poradnia laktacyjna stanowią bazę szkoleniową i egzaminacyjną dla 
kursantów Centrum Nauki o Laktacji, a współpraca ta trwa już 5 lat. 
Z okazji jubileuszu 100-lecia odbyła się uroczysta gala z wręczeniem odznaczeo 
pracownikom, wspomnieniami i występami zaprzyjaźnionych artystów. Zaproszeni goście 
zgodnie stwierdzili, ze wszyscy albo urodzili się w Św. Zofii albo przyszły tu na świat ich dzieci.  
Dobrze jest pracowad w takim miejscu i mied udział w tworzeniu jego historii. 
 
Monika Żukowska-Rubik, IBCLC 
Kasia Raczek-Pakuła, IBCLC 
Kinga Osuch, IBCLC 
 

BYŁYŚMY TAM… 
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Ludzkie mleko, jako antidotum na zaburzenia 
zachowania u dzieci 

Karmienie piersią nadal uznawane jest za najdoskonalszą metodę 
odżywiania noworodka. Kobiece mleko zawiera nie tylko odpowiednie ilości białek, 
węglowodanów, kwasów tłuszczowych oraz minerałów, lecz także wiele enzymów, 
hormonów oraz czynników wzrostu. Ta unikatowa kompozycja składników odżywczych 
jest więc doskonałym źródłem substancji budulcowych dla rozwijającego się organizmu. 
Odgrywa również niezwykle istotną rolę w stymulacji naszego układu immunologicznego i 
ma wpływ na prawidłowy wzrost i funkcjonowanie niemal wszystkich narządów ludzkiego 
ciała. Jedno z najczęstszych pytao, zadawanych przez młode matki dotyczy tego, jak długo 
powinny karmid piersią swoje pociechy. Niestety, wciąż nie ma na nie jednoznacznej 
odpowiedzi.  

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niemowlę od 6 miesiąca życia powinno 
oprócz pokarmu z piersi matki otrzymywad dodatkowe porcje spożywcze, jednak naturalne 
karmienie należy kontynuowad jeszcze do 2 roku życia, a nawet dłużej (1). Natomiast 
Amerykaoska Akademia Pediatrii sugeruje, by karmid piersią co najmniej do pierwszego roku 
życia lub dłużej, w zależności od indywidualnych potrzeb matki i dziecka (2).  

Do tej pory udało się naukowo udowodnid kilkanaście przykładów korzystnego wpływu 
mleka matki na dziecko, między innymi mniejszą ilośd infekcji u niemowląt karmionych 
piersią. Pojawiły się też sugestie, iż rozwój behawioralny dzieci odżywianych w sposób 
naturalny przebiega lepiej niż tych, karmionych sztucznie. 

Zależnośd między karmieniem piersią, a występowaniem problemów behawioralnych 
u dzieci została przeanalizowana podczas Badania Kohortowego Milenium, którego wyniki 
zostały opublikowane w Archives of Disease in Childhood. 

Celem powyższych badao była weryfikacja opartej na wcześniejszych doniesieniach hipotezy, 
iż karmienie dziecka w sposób naturalny może mied korzystny wpływ na jego rozwój 
behawioralny. Badanie objęło 10037 dzieci oraz ich matki. 9525 z nich urodziło się o czasie, 
zaś 512 przyszło na świat przed terminem. Kiedy dzieci miały 9 miesięcy, z rodzicami został 
przeprowadzony wywiad na temat tego czy i jak długo maluchy były karmione piersią, 
natomiast, kiedy osiągnęły 5 rok życia, zadaniem rodziców była ocena zachowania swoich 
pociech z wykorzystaniem Kwestionariusza Mocnych i Słabych Stron (SDQ). Pytania dotyczyły 
zaburzeo zachowania, aktywności oraz emocji. Porównując dzieci żywione mlekiem matki, co 
najmniej przez 4 miesiące, z tymi, żywionymi w sposób sztuczny zaobserwowano, iż 
w pierwszej grupie wystąpiło znacznie mniej nieprawidłowych wyników testu SDQ 
(2741/9525, 29% vs. 3292/9525, 35%, OR – 0,67). Fakt, czy dziecko było karmione wyłącznie 
naturalnie, czy też dodatkowo dokarmiane jedzeniem sztucznym, nie odgrywał istotnej roli.  

Oczywiście, omówione powyżej badanie nie jest pozbawione pewnych mankamentów. 
Najistotniejszym zarzutem jest nieobiektywnośd danych, ze względu na to, iż opierają się one 
na relacjach mam. Pozostałe wady to przede wszystkim brak uogólnienia badania na 

A TO CIEKAWE… 
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bliźnięta oraz dzieci urodzone w mało zaawansowanej ciąży , a także nieuwzględnienie 
innych grup etnicznych poza rasą białą. 

W podsumowaniu omawianego artykułu stwierdzono, iż przynajmniej u dzieci urodzonych 
o czasie możemy mówid o korzystnym wpływie przedłużonego karmienia piersią na 
zmniejszenie ilości zaburzeo behawioralnych, relacjonowanych przez rodziców, u dzieci do 
lat 5 (3). Jednak autorzy tekstu mają świadomośd, że naturalne karmienie nie musi byd 
jedynym czynnikiem, mającym na to wpływ. Warto wspomnied, iż matki, które decydowały 
się na karmienie piersią były średnio lepiej wykształcone, starsze i o lepszym statusie 
socjoekonomicznym. Wydaje się więc, że normalny rozwój psychiczny dziecka to suma 
różnych zewnętrznych czynników. Lecz nawet po uwzględnieniu ich przez badaczy okazało 
się, iż mimo wszystko 30% dzieci żywionych naturalnie rzadziej cierpi z powodu zaburzeo 
behawioralnych w wieku 5 lat (4). 

Dokładny mechanizm tego zjawiska wciąż nie został poznany. Naukowcy rozważają różne 
możliwości: wyjątkowa mieszanina składników odżywczych, wchodzących w skład ludzkiego 
mleka, które byd może przyczyniają się do lepszego rozwoju OUN u dzieci, bliska relacja 
między karmiącą matką, a niemowlęciem. 

Niezależnie od tego, wyniki omawianego badania mogą byd kolejnym dowodem, iż naturalne 
żywienie ma ogromny wpływ nie tylko na okres noworodkowy, lecz także na dzieciostwo 
oraz dorastanie naszych pociech. Nie powinniśmy o tym zapominad. 

Autor: Patrycja Marciniak 

Źródło: 
1.http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/ 
2.http://www.aap.org/breastfeeding/faqsBreastfeeding.html#10 
3.http://adc.bmj.com/content/early/2011/03/24/adc.2010.201970.abstract?sid=a2b278c0-
c3cd-48e2-b242-86ad4bf30503 
4.http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2011/111005.html 

Artykuł pochodzi z http://medtube.pl/tribune-pl/2011/05/ludzkie-mleko-jako-antidotum-na-
zaburzenia-zachowania-u-dzieci/i: 

 

Astma u dzieci, jak jej zapobiegad – mniej 
antybiotyków, więcej ryb 

Szacuje się, że około 5-10% małych pacjentów choruje na astmę. Świszczący 
oddech to jedna z najczęstszych przyczyn zgłaszania się zaniepokojonych 

rodziców do lekarza pediatry. Od wielu lat naukowcy zastanawiają się jak powstrzymad epidemię 
chorób alergicznych. Niestety, kolejne badania dostarczają przeciwstawnych wniosków. Szwedzcy 
uczeni (1) zauważyli, że antybiotykoterapia w pierwszym tygodniu życia noworodka zwiększa 

http://medtube.net/tribune/editors/


9 | S t r o n a   1 / 2 0 1 2  

ryzyko świszczącego oddechu u dzieci w wieku przedszkolnym, a wczesne wprowadzenie 
produktów rybnych do diety niemowlęcia skutkuje zmniejszoną częstością astmy u czterolatków.  

Czynniki ryzyka astmy 

Według opracowania przygotowanego przez Światową Strategię Rozpoznawania, Leczenia i 
Prewencji Astmy (GINA – aktualizacja 2008) czynniki wpływające na rozwój i ujawnienie się astmy 
można podzielid na osobnicze i środowiskowe. Pośród tych pierwszych wymienia się predyspozycję 
genetyczną, otyłośd oraz płed. Okazuje się, że do 14. roku życia astma stwierdzana jest prawie 2 razy 
częściej u chłopców niż u dziewcząt(2). Czynniki środowiskowe to np. narażenie na alergeny, dym 
tytoniowy, zanieczyszczenie powietrza oraz dieta. 

Przeciwdziałanie rozwojowi astmy u dzieci 

Wśród aktualnych zaleceo (3) odnoszących się do profilaktyki astmy u dzieci podkreśla się 
koniecznośd całkowitej eliminacji ekspozycji płodu i dziecka na dym tytoniowy. Stosowanie diety 
eliminacyjnej w ciąży i w czasie laktacji w celu zapobiegania alergii nie jest wskazane. Natomiast 
preferuje się karmienie piersią przynajmniej przez 4 pierwsze miesiące życia dziecka. Osiągnąd można 
wtedy redukcję ryzyka rozwoju astmy u dzieci 4-letnich (4). Eliminację roztoczy rekomenduje się w 
ramach profilaktyki pierwotnej, ale nie wtórnej. Odwrotnie – unikanie ekspozycji na alergeny sierści 
zwierząt zaleca się w profilaktyce wtórnej, jednak nie w pierwotnej. Dużo mówi się o ochronnym 
wpływie probiotyków oraz suplementacji witaminy D na rozwój astmy. Wyniki badao nie są jednak 
przekonujące. 
 
Związek pomiędzy antybiotykami a astmą 

Ponad 5 lat temu zbadano, że antybiotykoterapia w okresie niemowlęcym wiąże się ze zwiększoną 
częstością astmy u starszych dzieci (5).Okazuje się, że również wcześniejsze zastosowanie 
antybiotyku, w pierwszym tygodniu życia dziecka, może negatywnie wpłynąd na rozwój astmy (1). U 
dzieci w wieku przedszkolnym, które w ciągu ostatniego roku przeszły więcej niż 3 epizody 
świszczącego oddechu, aż 10% poddanych było antybiotykoterapii w ciągu pierwszego tygodnia życia 
(1). Zwraca się uwagę na możliwośd istnienia tak zwanej „odwrotnej przyczynowości”. Łatwo wysnud 
hipotezę, że antybiotyki doprowadzają do rozwoju astmy, ale nie można wykluczyd scenariusza, w 
którym to skłonnośd do atopii powoduje częstszą koniecznośd stosowania antybiotyków. 
 
Rodzice alergicy, więc dzieci biorą antybiotyki 

Dzieci osób chorujących na astmę charakteryzują się opóźnionym dojrzewaniem układu 
immunologicznego (6). Zbadano to na podstawie analizy poziomu cytokin we krwi pępowinowej oraz 
odpowiedzi in vitro komórek odpornościowych na stymulację patogenami. Z kolei opóźnione 
dojrzewanie układu immunologicznego stwierdzone przy urodzeniu lub we wczesnym życiu 
postnatalnym może skutkowad astmą i infekcyjnymi chorobami dolnych dróg oddechowych u dzieci 
(7). Stąd wynika ostrożnośd naukowców i branie pod uwagę „odwrotnej przyczynowości” w analizie 
związku antybiotykoterapii z rozwojem astmy. 

Antybiotyki wpływają na dojrzewanie układu immunologicznego  

Z drugiej strony wiemy, że leczenie chemioterapeutykami o szerokim spektrum działania powoduje 
długotrwałe zmiany w mikroflorze przewodu pokarmowego. U młodego organizmu, którego układ 
odpornościowy jest niedojrzały, dochodzi do upośledzenia śluzówkowej odpowiedzi immunologiczej i 
zaburzenia rozwoju tolerancji immunologicznej (8). Może to skutkowad nadmierną wrażliwością na 
alergeny pokarmowe znajdujące się w świetle jelita, immunizacją i manifestacją chorób alergicznych. 
U młodych myszek poddanych antybiotykoterapii stwierdzono upośledzoną barierę jelitową i Th2 
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polaryzację układu immunologicznego, charakterystyczna dla alergików (9). Należy jednak zaznaczyd, 
że podawanie antybiotyków noworodkom zazwyczaj ma silne uzasadnienie kliniczne, toteż raczej nie 
sugeruje się zmiany postępowania. 

Czy produkty rybne pomogą w prewencji astmy?  

Opisywane badanie (1) potwierdza korzystne działanie ryb na układ immunologiczny dziecka. 
Niektóre opracowania wskazują na to, że wysoka podaż ryb u kobiet ciężarnych i niemowląt redukuje 
ryzyko ujawnienia się alergii w późniejszym okresie (10). Spekuluje się, że największą rolę odgrywają 
tu wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) ω 3 , których bogatym źródłem są ryby. Antagonizują 
one PUFA ω 6, których zwiększony stosunek względem ω 3 może się przyczyniad do rozwoju chorób 
alergicznych (11). Faktycznie, wczesne wprowadzenie produktów rybnych do diety niemowląt 
skutkuje zmniejszeniem ryzyka wyprysku alergicznego u niemowląt i alergicznego nieżytu nosa 
u dzieci w wieku przedszkolnym (12). Podobna zależnośd może tyczyd się również astmy 
u przedszkolaków (13). Częśd naukowców uważa jednak, że za korzystny efekt odpowiedzialne są nie 
same PUFA, ale inne substancje zawarte w mięsie ryb, ponieważ próby z suplementacją samych 
kwasów ω nie wypadają tak spektakularnie (14).  

Podałeś antybiotyk? Szybko włącz ryby do diety  

W omawianej pracy badawczej (1) zauważono, że ryzyko nawrotowego świszczącego oddechu u 
dzieci narażonych na antybiotyki w okresie noworodkowym było zmniejszone u tych, u których 
wcześnie wprowadzono ryby do diety w porównaniu do tych, które zaczęły jeśd ryby po 9 miesiącu 
życia. Chociaż w analizie statystycznej p wartośd nie osiągnęła wymaganego pułapu (p= 0.084), 
możemy mied nadzieję, że zależnośd uda się potwierdzid w następnych badaniach. Zanim powyższe 
sposoby trafią do oficjalnych wytycznych, musi minąd dużo czasu. Wciąż zbyt mało wiadomo na 
temat funkcjonowania układu odpornościowego u człowieka i patologii z nim związanych. Byd może 
pewnego dnia uda nam się zatrzymad epidemię chorób alergicznych i uchronid najmłodszych 
pacjentów przed astmą. 

Autor: Natalia Neumann 
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