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Drogie Koleżanki! 
 
Mija kolejne lato. Powroty z urlopów. Trudno zabrad się za składanie BIULETYNU. Ostatnio częściej 
komunikowałam się z Wami poprzez e-mail. Mam nadzieję, że tym wydaniem uda mi się nadrobid 
zaległości. Będzie więc trochę bieżących informacji, trochę artykułów i ważne wiadomości. Zapraszam 
Panie do czytania i zachęcam nieustająco do współtworzenia naszej „gazetki”. 

 
 
 
 
              

Koniec lata 

Jeszcze ciepłym promieniem słodko pieścisz skórę, 

jeszcze barwny parasol rozkładasz w ogrodzie, 

jeszcze jasnym porankiem uśmiechasz się czule, 

lecz każdy dzień mi szepce, że z wolna odchodzisz. 

  

Jeszcze się macierzanki zachwycasz wonnością, 

pływasz w nurcie uśpionym twoim ciepłem rzeki, 

jeszcze blaskiem zachodów obdarzasz z hojnością, 

lecz już z wolna odchodzisz w jakiś kraj daleki. 

  

A ja tak bardzo pragnę zatrzymać cię w dłoniach. 

Jak muszlę, co fal morskich ma w sobie muzykę 

do serca cię przyłożyć, gdy świat w śniegu tonie 

i ogrzać je z twych włosów wesołym kosmykiem. 

 

Renata Strug                              wrzesień 1997  
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 W lipcu br. złożono do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o wpis od Krajowego Rejestru 
Sądowego nowego stowarzyszenia pod nazwą POLSKIE TOWARZYSTWO KONSULTANTÓW I DORADCÓW 
LAKTACYJNYCH.  
Po licznych rozmowach i dyskusjach w gronie Zarządu RMKL jak i Członków Założycieli wprowadzono 
niewielkie zmiany w Statucie. Jego pełna wersja w załączniku. Towarzystwo będzie zrzeszad IBCLC, CDL 
oraz entuzjastów wspierających karmienie naturalne. Na konferencjach w maju i czerwcu otrzymaliśmy 
deklaracje wstępne osób zainteresowanych wstąpieniem w szeregi nowej organizacji.  
Obecnie czekamy na postanowienie Sądu. 
Po uzyskaniu wpisu do KRS zostaną rozpisane wybory do Zarządu. Proszę pomyśled o kandydatach.  
Nad logo Towarzystwa pracuje Zofia Oslislo, graficzka pomagająca nam już niejednokrotnie 
w przygotowywaniu wydawnictw. 
Naszą najpilniejszą potrzebą jest utworzenie i utrzymanie strony internetowej. Wstępnie sprawę 
rozpoznaje Joanna Żołnowska, ale wszelka pomoc w tej kwestii jest jak najbardziej pożądana. 
 
 

 

 

 

 

 

Drodzy Członkowie VELB! 

 

 

Zaproszenie na walne zgromadzenie i karty do głosowania - w lekko zmienionej formie - są teraz do 

Państwa dyspozycji online. Uprzejmie prosimy poinformować wszystkich zainteresowanych 

Dziękuję bardzo i pozdrowiam! 

 

http://www.stillen.org/deutsch/ueberuns/generalversammlung.html 

   

http://www.stillen.org/english/aboutus/general-assembly.html 

  

http://www.stillen.org/francais/assemblee-generale.html 

  

Kathrin Mayele, IBCLC 

Coordinator of the Abstract Committee 
 

VELB Verband Europäischer LaktationsberaterInnen 

European Lactation Consultant Association (ZVR-Nr: 708420941) 
Association Européenne des Consultantes en Lactation IBCLC  

Assistentin des VELB Vorstandes  
Poststrasse 25, D-29348  Eschede 

Phone/Fax: +49 (5142) 410619 
mailto: Kathrin.Mayele@velb.org 

www.velb.org – www.stillen.org  
  

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI 

WIEŚCI Z VELB 

http://www.stillen.org/deutsch/ueberuns/generalversammlung.html
http://www.stillen.org/english/aboutus/general-assembly.html
http://www.stillen.org/francais/assemblee-generale.html
mailto:aKathrin.Mayele@velb.org
http://www.velb.org/
http://www.stillen.org/


Biuletyn RMKL 2/2010                                                                                            Strona | 3  
 

 

 

 
 
Szanowni Konsultanci Laktacyjni!  
 

 

Tytuł The International Board Certified Consultant Laktacja (IBCLC) jest wiodącym poświadczeniem 
w zakresie poradnictwa laktacyjnego. Jest to międzynarodowy złoty standard w doradztwie laktacyjnym 
i zapewnia, że na całym świecie IBCLC utrzymują najlepsze praktyki. Rada Dyrektorów Międzynarodowej 
Rady Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych (IBLCE) dokonała przeglądu kryteriów kwalifikowania 
do egzaminu kandydatów po raz pierwszy poddających się certyfikacji. Zmiany odzwierciedlają 
zobowiązanie Rady Dyrektorów IBLCE do poprawy jakości umiejętności IBCLC. 
 
Zmiany obowiązywad będą od 2012 roku. Wszyscy kandydaci przystępujący po raz pierwszy do egzaminu 
będą musieli mied ukooczone następujące szczeble edukacji oraz doświadczenie kliniczne w praktyce: 
 
  * 90 godzin edukacji przed egzaminem dotyczące laktacji i karmienia piersią 
i  

    * Spełniają jeden z następujących wymogów: 
  - mają wykształcenie uznane w danym kraju za medyczne, 
 lub 
-  posiadają wykształcenie ogólne  
+  ukooczone 8 ogólnych kursów edukacji w jednym semestrze  lub o równoważnej długości 
 +  6 dodatkowych przedmiotów kształcenia ustawicznego 
 
i 
   * godziny praktyki klinicznej we wspieraniu karmienia piersią  
 
IBLCE stale poprawia i ulepsza dokumentację kwalifikacji IBCLC. Jako integralny składnik tego procesu, 
konieczne jest podnoszenie wymagao edukacyjnych dla wszystkich kandydatów zdających po raz 
pierwszy egzamin. 
 
Wszystkie kryteria kwalifikujące są uważane za minimalne wymagania. W oparciu o indywidualne 
szkolenia i kształcenie ogólne, na zajęciach dodatkowych lub konkretnych godzin praktyki klinicznej 
dotyczącej laktacji, mogą byd potrzebne do pomyślnego zdania egzaminy. IBLCE przyznaje, że większośd 
pracowników służby zdrowia będzie studiowad te przedmioty kształcenia wyższego w tle ich szkolenia 
zawodowego. Wymagania edukacyjne mają na celu zapewnienie, że wszyscy kandydaci do egzaminu 
IBCLC są dobrze wykształceni i przygotowani do świadczenia wysokiej jakości opieki. 
 
IBLCE nadal oferuje trzy drogi dojścia do kwalifikacji i wymagao egzaminacyjnych. Szczegółowe 
informacje o zmienionych wymogach można znaleźd na stronach internetowych z trzech biur 
regionalnych IBLCE. Skorzystaj z poniższych linków aby uzyskad więcej informacji: 
 

IBLCE in the Americas, serving North, Central and South Americas and Israel 
IBLCE in Asia Pacific, serving Australia, Asia Pacific and Africa 
IBLCE in Europe, serving Europe, the Middle East and North Africa 

WAŻNE 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103347299529&s=21810&e=0010fma4SXgP8rJ_kjPnNEk9ExJ18jicqw1Pi3qQAodYWLmSIo7AXkeGMozzX0CMrrcWWLMRhDtu2tqtVrO1G2NA-vHwL_AOi6gxiqc-KQkL1F_XWwNXmOG90Lq6txfkxiM7SNxABGKXcKF3NMszMugnpRZ_KCOJcwu
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103347299529&s=21810&e=0010fma4SXgP8oaA1sPw-Ioqqomd2dKuOp2HE0XMVQYCJ-fZvZsSHq7YNDfMzoQ24T2SbcIqLrxzDiPH-1Xdbo-Xvxs8414sqU6-dSV--G6o7oXW6mE1dvPFAF25RdXGkB8_Hnys7YRbAitvFHzoXhjoA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103347299529&s=21810&e=0010fma4SXgP8pAkAZ5RnysQicsbbtxSmy-Lnt_3Y4Ly75m2tcBG4JJIq6MhUMQC-kcOm3ZZs5VKsvP59Fwie2VlxEwc4edCxeB_uPgfTYnttqpJjpbj3Ml4KTPhjQDJZkkuvX3fXfesaU=
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Uwaga: Te zmiany są tylko dla kandydatów po raz pierwszy zdających egzamin i nie mają zastosowania 
dla konsultantów laktacyjnych recertyfikujących się przez egzamin. 
 
  
 

Z poważaniem, 
Ilse Bichler, Dyrektor Regionalny na Europę 

 

Anna Utter, Dyrektor Regionalny w obu Amerykach 

 

Vaughan Karolyn, Dyrektor Regionalny w regionie Azji i Pacyfiku 

 

Marcia Lutostanski, tymczasowy dyrektor wykonawczy 

 
 
 
 
 
 
 
 
Przez przypadek któregoś dnia wpadł mi w ręce poniższy artykuł. Nie ukrywam – moje zdziwienie było 
ogromne. Ciekawa jestem, co Panie o tym myślicie? A może ktoś dotrze do pełnej wersji tego 
opracowania i przedstawi nam je w BIULETYNIE? Zpraszam. - K. Asztabska 
 

Mleko od krowy chroni noworodki przed alergią 

2010-07-12 13:03:46 Żródło: www.naukawpolsce.pap.pl  

Zapoznanie dziecka ze smakiem mleka od krowy już w pierwszych dwóch 
tygodniach życia może ochronid je przed alergią na białko krowiego mleka w 
przyszłości - twierdzą naukowcy z Izraela, których wnioski zostały opublikowane w 
"Journal of Allergy and Clinical Immunology". 

Alergia na białko mleka krowiego jest najczęstszą i najgroźniejszą alergią 
pokarmową, która może doprowadzid do wstrząsu anafilaktycznego, a 
nawet zgonu dziecka. Jej objawy obejmują m.in. wysypkę czy zaburzenia 
pracy układu oddechowego i pokarmowego. 
 

Korzyści płynące z wczesnego podawania dzieciom mleka krowiego okazały się niespodzianką dla 
doktora Yitzhaka Katza prowadzącego badania na Uniwersytecie w Tel Awiwie, który zamierzał jedynie 
uaktualnid dane na temat liczby dzieci mających alergię na mleko oraz sprawdzid, jak często towarzyszy 
jej nietolerancja soi. 
 
 

WARTO PRZECZYTAĆ 
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Wśród 13 tys. badanych niemowlaków jedynie u 66 (0,5 proc.) zdiagnozowano alergię na mleko. 
Wcześniej szacowano, że jest to od 1 do 3 procent. 
 
Badacze nie odkryli też żadnej zależności pomiędzy alergią na białko mleka krowiego a alergią na białko 
sojowe, chod poprzednie badania sugerowały, że co trzecie dziecko ma alergię na oba składniki. 
Dr Katz zauważył natomiast, że niemowlaki, którym podano krowie mleko w ciągu dwóch pierwszych 
tygodni życia były o 19 proc. mniej narażone na rozwój alergii w porównaniu z dziedmi, które po raz 
pierwszy otrzymały krowie mleko w trzecim tygodniu życia lub później. 
 
Badacz podkreśla jednak, że wyniki te w żadnym wypadku nie powinny zniechęcad matek do karmienia 
piersią. Wynika z nich raczej, że mleko matki może byd uzupełnione niewielką ilością mleka od krowy. 
 
"Pozwólmy ojcom cieszyd się bliskością z dziedmi, kiedy o północy dostarczają maluchom dawkę białka 
zawartego w krowim mleku" - mówi dr Katz. KOC 

 
 
 

 
 

 
 

 Grelina i peptyd YY  w połogu u kobiet karmiących i niekarmiących piersią. 

Larson-Meyer DE; Ravussin E; Heilbronn L; DeJonge L 

The American Journal Of Clinical Nutrition; 02/01/2010 

 

Tło: Dane epidemiologiczne sugerują, że rodzenie dzieci to dla wielu kobiet moment przełomowy, jeśli 
chodzi o rozwój otyłości, i że karmienie piersią może temu zapobiegad. Grelina i peptyd YY(PYY) są 
jelitowymi hormonami zaangażowanymi w regulację apetytu i homeostazy energetycznej. Są 
przekaźnikami neuroendokrynnymi, które wpływają na masę ciała i otyłośd.  
Cel: Badanie oceniało czy poziom greliny lub PYY na czczo i poobiedni jest różny u kobiet karmiących 
i niekarmiących piersią,  dobranych pod względem wieku, masy ciała, otyłości. Wzór: 10 kobiet 
karmiących i 8 niekarmiących w 4-5 tygodniu połogu przeszło badanie masy ciała, jego konstrukcji, 
odpowiedzi grelinowej i PYY na standardowy posiłek (350 kcal). 7 nieródek, jako grupa kontrolna. 
Wyniki: Stężenie greliny obniżało się podczas gdy stężenie PYY wzrastało znacząco  w odpowiedzi na 
posiłki, ale zmiany pod wpływem podawania posiłków i na czczo nie różniły się znacząco między 
kobietami karmiącymi i nie karmiącymi piersią. Stężenie greliny na czczo koreluje z BMI. I było znacząco 
niższe w połogu niż u kobiet z grupy kontrolnej.  
Wnioski: Badanie to nie popiera zdania iż grelina, peptyd YY albo obie naraz są przekonującymi 
sygnałami neuroendkokrynnymi, które wpływają na masę ciała podczas laktacji. Jakkolwiek badanie 
sugeruje, ze stężenie greliny może się zmieniad wraz ze wzrastająca nadwagą w połogu i może odgrywad 
rolę w regulacji masy ciała po urodzeniu dziecka. 
(AN 20007306) 
Health Source: Nursing/Academic Edition 
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Zmiany rozwojowe w zachowaniach związanych z karmieniem - porównanie między dziećmi 

karmionymi piersią i karmionymi butelka. 

Taki, M.; Mizuno, K.; Murase, M.; Nishida, Y.; Itabashi, K.; Mukai, Y. 

Acta Paediatrica; 01/01/2010 

 

Cel: Lepsze zrozumienie zmian w zachowaniu związanym z karmieniem od 1-go do 6-go miesiąca życia. 
Przez porównanie dzieci karmionych piersią i butelką, zamierzano określid różnice w długości trwania 
aktu ssania.  
Wzór: Zróżnicowanie ssania było mierzone kolejno w przypadku 16-sciorga dzieci karmionych piersią 
i ośmiorga karmionych butelką w 1, 3 i 6 miesiącu życia. 
Wynik: Dla dzieci karmionych piersią, liczba ssao w serii(17.8 ± 8.8, 23.8 ± 8.3 and 32.4 ± 
15.3 razy), czas trwania ssania (11.2 ± 6.1, 14.7 ± 8.0 i 17.9 ± 8.8 
sec.) i liczba serii ssania w jednym karmieniu (33.9 ± 13.9, 28.0 ± 18.2 i 18.6 ± 12.8 razy) pokazały 
znaczące różnice między 1szym a 6tym miesiącem życia. Cisnienie ssania i całkowita ilośd ssao przy 
jedzeniu nie różniły się w zależności od wieku. Dzieci karmione butelką wykazywały dłużej trwające serie 
ssania i większą liczbę ssao w seriach w porównaniu z dziedmi karmionymi naturalnie.  
Wniosek: Wzrost ilości przyjmowanego mleka wraz z rozwojem dziecka spowodowany jest wzrostem 
objętości porcji mleka na minutę, jak i większą liczbą ssania dla karmionych tak piersią jak i butelką. 
(AN 45656765) 
Heath Sorce: Nursing/Akademicki Edition 
 
 

 
 
 

 Karmienie piersią moduluje wpływ receptora-γ aktywującego proliferację peroksysomów 

(PPARG2) polimorfizm Pro12Ala na otyłość u dorosłych. 
Verier, Caroline; Meirhaeghe, Aline; Bokor, Szilvia; Breidenassel, Christina; Manios, Yannis; Molnár, 

Dénes; Artero, Enrique G.; Nova, Esther; Henauw, Stefaan De; Moreno, Luis A.; Amouyel, Philippe; 

Labayen, Idoia; Bevilacqua, Noemi; Turck, Dominique; BÉghin, Laurent; Dallongeville, Jean;Gottrand, 

Frédéric 

Diabetes Care;                     01/01/2010 

 

Cel: Receptor-γ aktywujący proliferację peroksysomów (PPARG2) polimorfizm Pro12Ala był wiązany 
z wyższym BMI i niższym ryzykiem cukrzycy typu 2 w wieku dorosłym. Związek między otyłością 
i wariantami może ulegad wpływom czynników tj. wzrost, obecnośd tłuszczu w diecie, karmienie piersią. 
Celem tego badania była ocena:1/wpływu PPARG polimorfizm Pro12Ala na markery otyłości dorosłych, 2/ 
możliwego wpływu modulacyjnego karmienia piersią na powyższe powiązania(z pkt 1/).   
Wzór i metoda: Dane dotyczące czasu trwania karmienia piersią BMI, genotyp dla polimorfizmu 
Pro12Ala były zbierane od 945 dorosłych(wiek średni 1,7 lat).Mierzono wagę, wzrost,obwód talii, 
grubośd fałdu skórnego w 6 miejscach.  
Wyniki: Brak znaczących powiązao między polimorfizmem Pro12Ala i jakimikolwiek danymi 
antropometrycznymi wskazanymi wyżej. Zaobserwowano znaczący związek między PPARG polimorfizm 
Pro12Ala i karmieniem piersią z uwzględnieniem pomiarów dotyczących otyłości.  Istotnie, u dzieci nie 
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karmionych piersią, Ala 12 allele nosiciele mieli wyższe  wskaźniki otyłości (Δ BMI + 1.88 kg/m², 
skorygowane o wiek, płed, P = 0.007) niż Pro12Pro dorośli. Przeciwnie, u karmionych piersią nie było 
znaczącej różnicy między Ala12 allele nosicielami i Pro12Pro jeśli chodzi o wskaźniki otyłości niezależnie 
od czasu trwania karmienia piersią.  
Wyniki: Karmienie piersią zapobiega szkodliwemu wpływowi PPARG2 polimorfizm Pro12Ala na 
parametry antropometryczne w dorosłości.  
  
 

 
 
 

Nadmierny spadek masy ciała noworodka karmionego piersią w czasie poporodowej hospitalizacji. 

Mulder, Pamela J.; Johnson, Teresa S.; Baker, Linda C. 

JOGNN: Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing;                                             01/01/2010 

 

Cel: Badanie różnic w częstotliwości karmieo piersią, wypróżnieo, diureza u noworodków ze spadkiem 
masy ciała   < lub ≥7% podczas poporodowej hospitalizacji.  
Wzór: Analiza danych zawartych w badaniu Mather Infant Breastfeeding Progress Tool 
(MIBPT-badanie oceniające postępy w karmieniu piersią). 
Uczestnicy: Grupa 53 kobiet karmiących piersią podczas poporodowej hospitalizacji. 
Metody: Dane były zbierane w formie wykresów/siatek; dzieci podzielono w grupy w zależności od 
stopnia spadku masy ciała < lub≥7%(w drugiej dobie po porodzie) .Częstotliwośd karmieo, diureza i stolce  
były badane w grupach i użyte do przewidzenia ubytku masy większego niż ≥7% w 2 dobie po porodzie. 
Wyniki: Spośród 53 dzieci, 20.8% straciło ≥7% wagi urodzeniowej. Dzieci te moczyły znacznie więcej 
pieluch i były częściej karmione w dniu porodu od dzieci, które straciły mniej niż 7% wagi urodzeniowej. 
Wnioski: Przy nieobecności innych wskaźników skutecznego karmienia piersią, dzieci karmione piersią, 
które tracą ≥7%wagi urodzeniowej podczas pierwszych 2 dób po porodzie, mogą doświadczad 
fizjologicznej diurezy pourodzeniowej, nieskorelowanej z ich zachowaniami żywieniowymi(przy 
karmieniu piersią).Więcej badao to koniecznośd, aby określid powód straty ≥7% wagi ciała noworodków  
w pierwszych 48 godzinach po porodzie. 
Health Source: Nursing/Academic Edition 
 

 
 

 

 Olanzapina i karmienie piersią: zmiany koncentracji w plazmie dziecka karmionego piersią 

w okresie pięciu miesięcy. 

Whitworth, A.; Stuppaeck, C.; Yazdi, K.; Kralovec, K.; Geretsegger, C.;Zernig, G.; Aichhorn,  

Journal of Psychopharmacology;                  01/01/2010 

 

Raport na temat matek cierpiących na psychozę, leczonych olanzapiną i ich dzieci karmionych piersią. 
Stężenie olanzapiny w mleku i plazmie matki i dziecka było mierzone przez okres pięciu miesięcy życia. 
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Wyniki pokazały stosunkowo wysoki poziom olanzapiny w plazmie dziecka czteromiesięcznego 
prawdopodobnie w związku z niedojrzałym układem enzymatycznym wątroby(CYP1A2). W kolejnych 
czterech miesiącach życia tych dzieci koncentracja olanzapiny obniżyła się do bardzo niskiego, a nawet 
nieoznaczalnego poziomu. Dzieci rozwijały się normalnie i nie przejawiały żadnych skutków ubocznych 
podczas okresu leczenia. 
Heathurce: Nursing/Academic Edition 
 
 

 
 

 

 

 Wiek wprowadzenia pokarmów stałych podczas pierwszego roku życia dziecka a  wystąpienie 

alergii w 5 roku życia. 

 Bright I.; Perkolatortortortortortortortortortortortortortortor, Maijaliisa; Ahonen, Suvi; Kaila, Minna; 

Haapala, Anna-Maija; Kronberg-Kippilä, Carina; Salmelin, Raili; Veijola, Riitta; Ilonen, Jorma; Simell, 

Olli; Knip, Mikael; Virtanen, Suvi M. 

Pediatrics;                   01/01/2010 

 

Cel: Sprawdzenie związku między wiekiem, w który wprowadza się pokarmy stałe w pierwszym roku życia 
dziecka a wystąpieniem alergii w 5 roku życia.  
Metody: Zanalizowano dane z badania fioskiego Type 1 Diabetes Prediction and Prevention nutrition 
study(prewencja i zapobieganie cukrzycy typu 1). Przeanalizowano 994 dzieci z HLA-uwarunkowaną 
podatnością na cukrzyce typu 1, dla których informacje o : karmieniu piersią, wprowadzeniu pokarmów 
stałych i IgE zależnej alergii w 5 r.z. były znane.  
Wyniki: Średni czas trwania karmienia piersią 1.8 miesiąca. Późne wprowadzenie ziemniaków (>4 
miesiąc), owsa (>5 mc), żyto (>7 mc), pszenica (>6 mc), mięso (>5.5 
mc), ryby (>8.2 mc), jaja (>10.5 mc) było ścisłe związane znadwrazliwoscia na alergeny pokarmowe. 
Późne wprowadzenie ziemniaków, żyta, mięsa i ryb było również związane z uczuleniem na alergeny 
wziewne. Jaja, pszenica i owies pozostawały w związku z alergizacją pokarmową, podczas gdy ziemniaki 
i ryby korelowały z alergizacją na wiewy. Nie znaleziono związku odwrotnej przyczynowości - biorąc pod 
uwagę rodzicielskie:astmę i alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa. Wniosek: Poźne wprowadzenie stałych 
pokarmów było związane z wzrostem ryzyka alergizacji pokarmowej i na alergeny wziewne.  
(AN 47668600) 
Health Source: Nursing/Academic Edition 
 
 

 
 

 
 
 



Biuletyn RMKL 2/2010                                                                                            Strona | 9  
 

 

Przedłużone stosowanie witaminy D wśród dzieci karmionych piersią.  
Taylor, James A.; Geyer, Leah J.; Feldman, Kenneth W. 
Pediatrics;                       01/01/2010 
 
Cele: Określenie dawki suplementacji witaminą D u dzieci karmionych głównie piersią. Identyfikacja 
charakterystyki pacjenta, przekonao rodziców oraz taktyki lekarzy praktyków w odniesieniu do 
podawania witaminy D.  
Metody: Badanie prospektywne. Pediatrzy udzielili informacji na temat ich taktyki w przypadku 
suplementacji witaminą D dla dzieci karmionych piersią.  Rodzice dzieci od 6-go do 24-go m-ca życia 
udzielili informacji na temat sposobu odżywiania dziecka, czasu trwania karmienia piersią, 
stosowaniu mleka modyfikowanego, suplementacji witaminowej. 
Wyniki: Pośród 44 pediatrów,  36.4% stwierdziło, że zaleca suplementacje wit. D wszystkim dzieciom 
karmionym piersią. 1140 dzieci było karmionych przez co najmniej 6 m-cy bez lub z bardzo małym 
dodatkiem mleka modyfikowanego. Dawka wit. D dla tych dzieci, była związana z rodzicielską zgodą na 
jej podawanie w odpowiedzi na zalecenia pediatrów lub rodzice nie podawali jej w związku 
z przekonaniem, że mleko matki ma wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. Spośród rodziców dzieci 
karmionych głównie piersią, którzy wskazali, że pediatra polecił podawanie wit. D ich dzieciom, 44.6% 
wykonywało zalecenie. 67% rodziców stwierdziło, że mleko zawiera wszystkie niezbędne składniki i tylko 
3% tych rodziców podawało witaminę D.  
Wyniki: mniejsza częśd dzieci karmionych piersią otrzymywała suplementacje wit.D. Istnieje koniecznośd 
zwiększenia świadomości rodziców i lekarzy aby wypełniad wytyczne co do suplementacji wit. D. 
MEDLINE 
 
 

 
 
 
Siara spożywana podczas pierwszych dni życia przez zdrowe dzieci karmione wyłącznie mlekiem matki. 
Santoro W Jr; Martinez FE; Ricco RG; Jorge SM 
The Journal Of Pediatrics; 01/01/2010 
 
Cel: Określid masę siary spożywanej  przez noworodki karmione wyłącznie mlekiem matki podczas 
pierwszych 24 godzin życia pozałonowego. 
Wzorzec badania: Mleko spożywane podczas pierwszych 24 godzin życia w przypadku 90 noworodków 
było oceniane przy pomocy wysoce czułej wagi. Mierzono porcje w 8-godzinnych odstępach czasu.  
Wyniki: Masa przyjmowanej siary była oznaczana przy 307 karmieniach; podczas każdego interwału 8-
godzinnego rejestrowano 3.4+/-1karmieo. 
Średni przybór masy podczas karmienia: 1.5+/-1.1 g. Dobowy ciężar siary spożywanej przez noworodka 
był szacowany na 15+/-11 g. Objętośd owa nie wykazywała tendencji wzrostowej podczas pierwszych 24 
h życia, ani nie była skorelowana z czynnikami okołoporodowymi ani poporodowymi, tak samo jak nie 
wykazywała korelacji z czasem trwania karmienia.  
Wnioski: Podczas pierwszych 24 godzin życia noworodki przyjmują 15+/-11 g mleka. 
(AN 19783000)           MEDLINE 
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Znikoma ilość tkanki tłuszczowej i wysoka leptosomia u karmionych piersią noworodków 
SGA(hipotroficznych). 
Ibáñez L; Sebastiani G; Diaz M; Gómez-Roig MD; Lopez-Bermejo A; de Zegher F 
The Journal Of Pediatrics;                    01/01/2010 
 
Dzieci karmione piersią małe w stosunku do wieku ciążowego(SGA) w liczbie 28 mają mniejszą zawartośd 
tkanki tłuszczowej w okresie niemowlęctwa w stosunku do dzieci urodzonych z prawidłową masą ciała. 
SGA mają również 2 razy wyższe (P < .001) stężenie krążącej we krwi leptyny w 4tym miesiącu życia. Ta 
paradoksalna hiperleptynemia we wczesnym niemowlęctwie może przyczyniad się (byd zapowiedzią) 
procesu prowadzącego od płodowej niedowagi do nadwagi w dorosłości. 
(AN 20006765) 
MEDLINE 
 

 
 
 
Poziom androgenów około 20 tyg. Ciąży negatywnie wpływa na karmienie.  
Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica; 01/01/2010 
 
Cel: Karmienie piersią zależy od hormonalnych zmian podczas ciąży. Poprzednio androgeny postrzegano 
jako hamujące laktacje. W tym badaniu skupiono się na wpływie poziomu androgenów w drugim 
trymestrze na karmienie piersią.  
Wzór: Prospektywne badanie obserwacyjne.  
Populacja: Losowo wybrane kobiety ciężarne (63 osoby) oraz grupa ciężarnych (118 osób) 
z podwyższonym ryzykiem urodzenia dzieci SGA (hypotroficznych). Wszystkie uczestniczki były w ciąży 
pojedynczej i przebyły już jeden lub dwa porody.  
Metody: Poziom androgenów matczynych mierzono w 25 Hbd. Związek między tym poziomem 
a karmieniem był badany poprzez użycie analizy regresji liniowej jednej lub wielu zmiennych. Analizy 
uwzględniały czynniki znane, jako wpływające na karmienie piersią.  
Główne pomiary: Karmienie w 6 tygodniu, 3 miesiącu i 6 miesiącu po porodzie. 
Wyniki: W grupie losowej, karmienie w 3-cim i 6-stym miesiącu było negatywnie skorelowane 
z matczynym poziomem testosteronu, androstendionu, wolnego testosteronu. Po skorygowaniu o wiek 
matki, poziom edukacji, palenie, karmienie w tych okresach (3 i 6 mc) było negatywnie skorelowane 
z poziomem wolnego testosteronu. W grupie kobiet o podwyższonym ryzyku urodzenia dziecka z SGA, 
karmienie w 6-tym tyg., 3-cim miesiącu było skorelowane negatywnie z matczynym poziomem 
dehydroepiandrosteronu i ten związek przetrwał również po skorygowaniu o wiek matki, poziom 
edukacji, palenie.  
Wnioski: Matczyny poziom androgenu w połowie ciąży negatywnie koreluje z karmieniem piersią. 
MEDLINE 
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Karmienie piersią, ryzyko transmisji HIV matka-dziecko, śmiertelność u dzieci urodzonych przez matki 
zakażone HIV, w trakcie intensywnej terapii antyretrowirusowej na wiejskich obszarach Ugandy. 
Homsy J; Moore D; Barasa A; Were W; Likicho C; Waiswa B; Downing R; Malamba S; Tappero J; Mermin J 
Journal Of Acquired Immune Deficiency Syndromes (1999); 01/01/2010 
 
Tło: Intensywna terapia antyretrowirusowa (HAART) drastycznie zmniejsza transmisje HIV matka-dziecko, 
ale tam gdzie karmienie piersią jest jedyną bezpieczną opcją, HAART powinno byd oceniane w stosunku 
do obu: transmisji HIV i śmiertelności dzieci.  
Wzór i metody: 102 kobiety w wieku od 18 lat w trakcie HAART w wiejskich rejonach Ugandy, które 
urodziły, co najmniej jedno żyjące dziecko w okresie 1 marca 2003 do 1 stycznia 2007. Badania 
prospektywne. Wszystkie kobiety ciężarne uzyskały poradę, aby karmid wyłącznie piersią 3-6 mcy, 
zgodnie z ówczesnymi wytycznymi. Dzieci badano pod względem obecności wirusa HIV od 6 tyg życia 
i ok. 6 tygodniu od odstawienia od piersi.   
Wyniki: Z 118 dzieci badanych, 109 (92%) karmiono piersią. Średni czas trwania karmienia wyłącznego 
wynosił 4 miesiące, całkowitego(uwzględniając również inne pokarmy) 5 miesięcy. U żadnego z dzieci 
podczas trwania badania nie wykryto HIV, ale 16 dzieci umarło z niewyjaśnionych przyczyn (średni wiek 
zgonu 2,6 mca). Biorąc pod uwagę wszystkie dzieci objęte badaniem 23 (19%) umarło w wieku średnim   
3.7 mcy; 15 (65%) z nich tydzieo przed śmiercią wystąpiły biegunka i/lub wymioty. W wieloczynnikowej 
analizie, wykazano 6-krotnie większe ryzyko śmierci wśród dzieci karmionych piersią mniej niż 6 mcy 
niezależnie od matczynego poziomu TCD4 w okolicach porodu, matczynego stanu cywilnego czy śmierci 
matki.  
Wyniki: HIV-pozytywne ciężarne powinny byd oceniane pod względem możliwości poddania HAART 
i leczone bez opóźnieo; powinno się im rekomendowad karmienie piersią co najmniej 6 mcy.  
(AN 19797972) 
 
 
Tłumaczenie przygotowała lek. Aleksandra Hadyś, CDL z Warszawy. Serdecznie dziękujemy! 
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Rada Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych 
przy Komitecie Upowszechniania Karmienia Piersią 
Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17A,  01-211 Warszawa 
e-mail: kalej@wp.pl lub  sekretarz_rmkl@o2.pl 
tel. biura KUKP 0-22 32 77 345, tel. do sekretarza RMKL: 0 501 255 345. 
 

Uprzejmie przypominamy wszystkim członkom RMKL, by w razie zmiany adresu pocztowego czy 
mailowego informowad sekretarza Rady p. Katarzynę Asztabską. 
Bez aktualnego adresu tracimy ze sobą kontakt!!! 
 
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadesłanych materiałach.  
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