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"Jesień"
Szukamy,
żółty szelest rozgarniamy dłonią.
Kasztany,
które w górze pięcioliście ronią,
Są złote,
czasem gniade, o łatkach bułanych.
A potem
układamy na trawie kasztany...
Lilka Harasimowicz

Już lato odeszło i kwiaty przekwitły…
Tak proszę Paostwa, to początek jesieni. Za
nami intensywna wiosna obfitująca
w konferencje. Sprawozdania z tych imprez
można znaleźd na naszej stronie
internetowej. Latem odbył się kolejny,
jubileuszowy - 10 egzamin dla kandydatów
i recertyfikujących się IBCLC. Teraz czekamy
na wyniki. Czas urlopów i wypoczynku to
już przeszłośd. Dzieci wróciły do szkół,
a korytarze wyższych uczelni już wypełniają
się
gwarem
studenckich
rozmów.
Intensywniej jest również w pracy. Nastaje
sezon na szkolenia, konferencje i kursy.
Dla nas najważniejszym z tych wydarzeo
będzie II Konferencja Towarzystwa
Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.
12 i 13 grudnia, to termin zarezerwowany
dla tego spotkania. Szczegóły – poniżej!
Jednym słowem – pora pożegnad sezon
ogórkowy!
Zapraszam do lektury!
- Katarzyna Asztabska, sekretarz PTKiDL

ZAPROSZENIA

18 października 2014, Warszawa
II Konferencja Bliskości
…Zapraszamy entuzjastów, psychologów, pediatrów, specjalistów od żywienia i opieki nad dziedmi,
doradców laktacyjnych, doule, instruktorów noszenia, liderów klubów rodzica i klubików dziecięcych oraz
wszystkich tych, którym temat rodzicielstwa bliskości jest po prostu bliski…
www.konferencjabliskosci.pl

18 października 2014, Poznao
Konferencja FOOD FORUM

„Zdrowa mama, zdrowe dziecko- aktualne zasady żywienia w czasie ciąży, karmienia oraz
w okresie dziecięcym”
www.food-forum.pl/zdrowa-mama-zdrowe-dziecko-aktualne-zasady-zywienia-w-czasie-ciazy-karmieniaoraz-w-okresie-niemowlecym-18-10-2014

14 – 16 listopada 2014, Szczyrk
IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO –SZKOLENIOWA DLA POŁOŻNYCH
„POŁOŻNA W ŻYCIU KOBIETY”
www.polozne.katowice.pl

12-13 grudnia 2014, Warszawa
II KONFERENCJA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KONSULTANTÓW I DORADCÓW LAKTACYJNYCH
„SKUTECZNIE O LAKTACJI I KARMIENIU PIERSIĄ”
www.laktacja.org.pl

Jeżeli ktoś z członków jest zainteresowany udziałem w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, ma
czas i chęd zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, a potem dzielenia się nimi z członkami
Towarzystwa, to chętnie oddelegujemy taką osobę, by nas reprezentowała – pokrywając koszty jej
udziału w spotkaniu. Chętnych proszę o kontakt mailowy z biurem. O oddelegowaniu będzie
decydował Zarząd PTKiDL.
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Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych
oraz

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej
Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję

„Skutecznie o laktacji i karmieniu piersią”
10 lat i co dalej?
która odbędzie się odbędzie się w dniach 12- 13 grudnia 2014 w Warszawie

w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 81

PROGRAM:
12.12.2014 Piątek

0d 8:30 Rejestracja uczestników
9:30 Powitanie uczestników i rozpoczęcie Konferencji
9:40 Wykład inauguracyjny pt. Dlaczego karmimy piersią?
prof. dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, prodziekan WNoZ WUM, kierownik Zakładu Dydaktyki
Ginekologiczno - Położniczej

I sesja: Środowisko konsultantów i doradców laktacyjnych w Polsce
10:00 Specjaliści w zakresie laktacji w Polsce
mgr Ewa Masełkowska, historyk sztuki, lic. zdrowia publicznego UM w Poznaniu, specjalista w dziedzinie
laktacji, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych
mgr Katarzyna Asztabska, pedagog, specjalista w dziedzinie laktacji, członek założyciel i sekretarz
PTKiDL

10:20 Opieka laktacyjna w Polsce i wybranych krajach UE

mgr położnictwa Sylwia Wilk, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno - Położniczej WUM, WNoZ

10:40 Dostępność i zasięg poradnictwa laktacyjnego w Polsce

mgr położnictwa Angelika Niczyporuk, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno - Położniczej WUM, WNoZ,
dr n. o zdr., Beata Sztyber, specjalista w zakresie laktacji, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno Położniczej WUM, WNoZ, członek założyciel PTKiD

11:00 Jak być skutecznym w promocji karmienia piersią?

lic. położnictwa Joanna Winiarska, specjalista w zakresie laktacji, Szpital św. Wojciecha w Gdańsku
mgr Agnieszka Pietkiewicz, psycholog, specjalista w zakresie laktacji, Szpital św. Wojciecha
w Gdańsku
mgr położnictwa Joanna Żołnowska, specjalista w zakresie laktacji, Szpital św. Wojciecha w Gdańsku

11:20 Dyskusja

11:20 – 11: 50 Przerwa na odpoczynek i uzupełnienie energii
II sesja: Dzielenie się ludzkim mlekiem
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11:50 Bankowanie mleka ludzkiego w Polsce
mgr położnictwa Zofia Słodkowska, specjalista w zakresie laktacji, Bank mleka, Szpital im. Orłowskiego
w Warszawie

12:10 Matka – matce przekazywanie mleka ludzkiego

mgr Beata Mariańczyk, specjalista w zakresie laktacji, Szpital św. Zofii w Warszawie

12:30 Dyskusja

12:40 – 13:40 Przerwa na posiłek
III sesja: Warsztaty
13:40 - 15:40 Program opieki nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym

mgr położnictwa Agnieszka Muszyńska, specjalista w zakresie laktacji, Klinika Położnictwa i Ginekologii
im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie

13:40-15:40 Porada laktacyjna a zalecenia dietetyczne dla matek

mgr Anna Durka, specjalista w zakresie laktacji, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno - Położniczej WUM,
WNoZ
dr Beata Sińska, specjalista w zakresie żywienia, Dietetyka WUM, WNoZ

15:40 Przerwa

16:00 Projekcja Filmu
18:00 Zapraszamy na uroczystą kolację, która odbędzie się również w Centrum
Dydaktycznym – koszt 50 zł.
13.12.2014 Sobota
I sesja: Skuteczna w opieka laktacyjna w oparciu o aktualną i wielodyscyplinarną
wiedzę
9:00 Co się zmieniło w praktyce konsultanta laktacyjnego?
dr Katarzyna Pakuła, pediatra, specjalista w zakresie laktacji, poradnia laktacyjna szpitala św. Zofii
w Warszawie, członek założyciel PTKiDL
mgr Kinga Osuch, położna, specjalista w zakresie laktacji, członek założyciel PTKiDL, szpital św. Zofii
w Warszawie

9:40 Protokół oceny ssania

dr n. med Magdalena Nehring-Gugulska, specjalista w zakresie laktacji, członek założyciel PTKiDL,
Dyrektor Centrum Nauki o Laktacji

10:00 Jak prowadzić pacjentkę z ropniem piersi? Z doświadczeń poradni laktacyjnej św.
Zofii w Warszawie

dr Monika Żukowska – Rubik, pediatra, specjalista w zakresie laktacji, członek założyciel PTKiDL,
poradnia laktacyjna szpitala św. Zofii w Warszawie

10:20 Czy kryzys związany z narodzinami dziecka to problem w laktacji?

mgr położnictwa Joanna Strzerzyńska, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno - Położniczej WUM, WNoZ ;
mgr Tomasz Duda, psycholog, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno - Położniczej WUM, WNoZ;
dr n. o zdr Beata Sztyber Zakład Dydaktyki Ginekologiczno - Położniczej WUM, WNoZ,

10:40 Zespół terapeutyczny w opiece laktacyjnej

prof. dr hab. Katarzyna Borszewska – Kornacka, WUM, Klinika Neonatologii im. Księżnej Anny
Mazowieckiej w Warszawie

11:00 – 11:40 Odpoczynek i uzupełnienie energii
11:40 Raport o stanie karmienia piersią w Polsce
dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska,
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dr n. o zdr Beata Sztyber

12:00 – 13:00 Skutecznie o karmieniu piersią i laktacji. Czy specjalista w dziedzinie
laktacji jest potrzebny? Okrągły stół

13:00 Dyskusja
13:20 Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o laktacji i sesji plakatowej
13:40 Zakończenie konferencji

Program może ulec modyfikacji

Zapraszamy osoby zainteresowane na Wycieczkę do Pałacu Kultury i Nauki!
Wycieczka w dniu 13.12.2014 r. o 14.30, trwa ok. 1,5 godziny, koszt: 30 zł

Zgłoszenia i opłata Konferencyjna:
Zgłoszenia Uczestników do dnia 30 listopada 2014 r. na adres: biuro@laktacja.org.pl Proszę podać
nazwisko/a uczestnika/ów, dane do faktury (jeżeli jest potrzebna), chęć udziału w kolacji
i zgłoszenie udziału w wycieczce.
Opłata konferencyjna obejmuje udział w wykładach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe i lunch.
Dla członków PTKiDL (mających opłacone składki członkowskie) 150 PLN
Dla pozostałych osób 200 PLN
Wpłaty przyjmujemy do 5 grudnia 2014, na konto BGŻ 27 2030 0045 1110 0000 0261 0180
z dopiskiem – Konferencja oraz podaniem nazwiska uczestnika lub uczestników.
Rejestracja Uczestników do dnia 30 listopada 2014 r. na adres: biuro@laktacja.org.pl
Prosimy o przysyłanie prac do monografii konferencji i zgłaszanie plakatów związanych z laktacją
i karmieniem piersią do dnia 10 listopada 2014 r. na adres: bsztyber@wp.pl

RZUĆ OKIEM I… UCHEM…
Powstał Kwartalnik Laktacyjny – niezależny 
www.facebook.com/KwartalnikLaktacyjny
A oto hymn karmiących mam:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-dw2XHMUnyE

CIEKAWOSTKI WYSZPERANE
Wyszperała: Joanna Żołnowska, IBCLC, CDL, Kartuzy

Karmienie piersią chroni przed depresją poporodową
21.08.2014 jg /PAP, BBC

Matki, które po urodzeniu dziecka karmią je piersią, są o 50% mniej narażone na depresję poporodową –
donosi czasopismo „Maternal and Child Health”.
Czytaj także: „Interwencje psychospołeczne i psychologiczne w zapobieganiu depresji poporodowej”.
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Depresja poporodowa (PPD) jest stosunkowo częstym zaburzeniem psychicznym wśród kobiet, które
właśnie zostały matkami. Metaanaliza, opublikowana w 1996 roku na łamach czasopisma „International
Review of Psychiatry” wykazała, że rozwija się ona u 10–15% kobiet w ciągu roku po narodzinach dziecka.
W późniejszych badaniach prowadzonych w USA odsetki te wahały się od blisko 12% do ponad 20%.
Z badao, jakie przeprowadziła dr Giulia Muraca-Muir z University of British Columbia w Vancouver
wynikało, że na depresję najbardziej podatne są kobiety w wieku 40–44 lat, (występuje ona w tej grupie
kobiet aż pięciokrotnie częściej niż u matek w wieku 35–39 lat).
Autorką najnowszych badao jest dr Maria Iacovou z Cambridge University. Po przebadaniu niemal 14 tys.
matek z południowo-zachodniej Anglii doszła do wniosku, że kobiety, które po urodzeniu dziecka karmią je
piersią, tak jak zamierzały, o 50% rzadziej wpadają w depresję poporodową.
Badacze zaznaczają jednak, że występuje również odwrotna zależnośd – matki, które zamierzają karmid
swoje dziecko piersią, ale nie mogą tego robid, są aż dwukrotnie bardziej zagrożone tego rodzaju depresją.
Jak twierdzi dr Iacovou, karmienie naturalne chroni kobiety przed tzw. baby blues. W rozmowie z BBC
ostrzega jednak, że grupą najbardziej zagrożoną depresją poporodową są te matki, które nie mogły
karmid naturalnie, chod bardzo tego pragnęły. Nie ma jednak pewności, jak duże znacznie ma długośd
karmienia.

Wyszperała: Małgorzata Pięt, IBCLC, CDL, Poznań

Zegar noworodka
WPROST, Numer: 40/2008 (1345), Autor: Ewa Nieckuła
Co zrobid, gdy płaczące po nocach dziecko nie pozwala nam normalnie funkcjonowad.
Najedzony, przewinięty noworodek powinien się budzid tylko na karmienie i przesypiad 16-18 godzin
na dobę. Jednak tak jest tylko w teorii. Niejedno niemowlę przez większą częśd nocy płacze wniebogłosy
i na nic się zdają próby rodziców, by go utulid do snu. Dorosły organizm śpi w nocy, gdyż tak mu nakazuje
jego biologiczny zegar. Mózg noworodka jeszcze się rozwija i jego zegar nie działa właściwie, a więc
nie wysyła wieczorem komunikatu: śpij do rana! Czy zatem nic nie można zrobid? Tak źle nie jest.
Mniej światła!
Naukowcy mają coraz więcej danych wskazujących, że zachowanie naturalnego rytmu światła i ciemności
pomaga zwalczyd dziecięcą bezsennośd. Okazuje się, że światło, nawet przyciemnione, może przeszkadzad
noworodkom w zasypianiu. Z badao wynika, że najszybciej zaczynają regularnie spad dzieci rodzące się jako
pierwsze w rodzinie, dziewczynki oraz niemowlęta karmione piersią. Światło i ciemnośd, ciepło i chłód
to bodźce płynące ze środowiska, które zmieniają się w dobowym rytmie i nastawiają wewnętrzny zegar
każdego człowieka. – Jeśli dziecko śpi w zaciemnionym pokoju, w którym panuje stała temperatura, brakuje
mu synchronizacji ze środowiskiem. Naturalnie zmieniające się światło to najsilniejszy regulator. Proces
ostatecznego kształtowania mózgu dziecka i wytworzenie połączeo między neuronami przyspieszają właśnie
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czynniki

środowiska

– mówi

„Wprost"

prof.

Elżbieta

Pyza

z Uniwersytetu

Jagiellooskiego.

Temperatura zasypiania
Rolę światła, jako głównego synchronizatora dziecięcego zegara potwierdziła amerykaoska psycholog Kate
McGraw z University of Texas Southwestern Medical Center w Dallas, która prowadziła eksperyment
na własnym dziecku. Od chwili jego narodzin przez pół roku, co godzina mierzyła mu temperaturę, rytm
aktywności i snu, a także co tydzieo przez 24 godziny sprawdzała poziom melatoniny. Zegar nienarodzonego
dziecka jest nakręcany przez sygnały płynące z ciała matki, okresy jej aktywności i odpoczynku. To matczyne
sterowanie kooczy się z chwilą narodzin. Trzeba czasu, by wykształcił się typowy dla ludzkiego organizmu
dobowy rytm pracy serca, poziomu hormonów – kortyzolu, melatoniny – oraz cyklicznie zmieniającej się
ciepłoty ciała. Dobrym wskaźnikiem prawidłowo działającego zegara biologicznego jest temperatura ciała,
która obniża się w nocy i podnosi w ciągu dnia. Jeśli ciepłota ciała nie zmienia się rytmicznie, mamy kłopoty
z zasypianiem i budzeniem się. Tak właśnie się dzieje u osób cierpiących na depresję.
Dziecko McGraw było karmione piersią i spało we wspólnej sypialni z rodzicami. Wszyscy członkowie
rodziny budzili się, odpoczywali, zasiadali do posiłku według ścisłego harmonogramu. Natomiast dziecko
spało, jadło i budziło się wtedy, kiedy chciało. Pilnie przestrzegano, by noworodek przebywał wyłącznie
w naturalnym oświetleniu. Eksperyment dał zaskakująco dobre wyniki – chłopiec o wiele wcześniej niż jego
rówieśnicy zaczął regularnie sypiad w nocy. Pierwszy symptom zmian pojawił się już po pierwszym tygodniu
życia. Temperatura ciała dziecka zaczęła się nieznacznie, ale regularnie zmieniad w ciągu doby. Tymczasem
u niemowląt przebywających w zwykłych warunkach zmiany dobowej temperatury są wyraźne czasami
w wieku ośmiu tygodni, w wielu wypadkach nie wcześniej niż około 16. tygodnia życia.
W trakcie drugiego miesiąca (około 45. dnia) życia chłopiec w ciągu dnia miał okresy aktywności trwające
od 90 od 120 minut. W tym samym okresie melatonina zaczęła byd wydzielana regularnie. I w koocu (od 56.
dnia) dziecko częściej zaczęło sypiad w nocy. McGraw nie przypadkiem nie tylko rygorystycznie ograniczyła
przebywanie przy sztucznym świetle, ale też wprowadziła ścisły harmonogram życia rodziny. Zegar
biologiczny regulowany jest bowiem nie tylko przez zegar słoneczny, ale także społeczny (działający
dla odmiany według wskazao zegarów mechanicznych).
Mleko nasenne
Dla przedwcześnie urodzonych dzieci światło ma ogromne znaczenie. Zanim taki noworodek trafi do domu,
przebywa w szpitalu. Na wielu oddziałach neonatologicznych światło o różnym natężeniu świeci się całą
dobę. I jest szkodliwe dla niezwykle delikatnego organizmu – jak dowiedli w swoich pracach prof. Scott
Rivkees z Yale University School of Medicine i prof. Douglas McMahon z Vanderbilt University, noworodki
przebywające w pomieszczeniach, w których stale są włączone lampy, nie tylko potrzebują o wiele więcej
czasu, by zacząd regularnie spad w nocy, ale także wolniej rosną niż dzieci z oddziałów stosujących dobowy
rytm oświetlenia.
Wrogiem dziecięcego zegara biologicznego jest sztuczny pokarm. Gdy zawodzą naturalni zegarmistrze –
światło i temperatura – nadrzędnym bodźcem nakręcającym zegar niemowlęcia jest mleko matki. Ludzkie
mleko zawiera melatoninę, a najwięcej tego hormonu znajduje się w kobiecym pokarmie między północą
a czwartą nad ranem. Sztuczne mleko może zmieniad poziom tej substancji w organizmie dziecka.
Zakładając, że nie tylko ten hormon pomaga dziecku ustanowid właściwy rytm snu i czuwania, grupa
hiszpaoskich naukowców kierowanych przez dr. Joaquina Puigjanera stworzyła nową formułę mleka
w proszku. Dzienna porcja jest bogatsza w proteiny, cytydynę, guanozynę, oraz witaminy A, B12, C. Na noc
zaś zalecają mleko o wyższej zawartości L-tryptofanu, węglowodanów, trójglicerydów (o średniej długości
łaocucha), adenozyny i urydyny. Ich pomysł został wdrożony przez hiszpaoską firmę Ordesa – producenta
żywności dla niemowląt.
Dziewczynki mniej dokuczliwe
Na sen małych dzieci silnie wpływa także depresja matki w okresie ciąży. – Nie wiemy, czy depresja
powoduje rozregulowanie zegara biologicznego, czy źle funkcjonujący zegar przyczynia się do depresji –
mówi prof. Elżbieta Pyza. Ale niezależnie od mechanizmu tych zakłóceo u matki jej dziecko często cierpi
na niemowlęcą formę bezsenności. Dłużej śpi w ciągu dnia, potrzebuje dużo więcej czasu, by zasnąd, i na
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domiar złego bez przerwy budzi się w nocy. – Kłopoty ze snem i rytmem aktywności występują wyraźnie
u wszystkich dzieci matek cierpiących na depresję – tych karmionych piersią i tych karmionych butelką.
Najprawdopodobniej ma to genetyczne podłoże. Wiemy już, że depresja jest dziedziczna. Za wcześnie
jednak, by wyrokowad, czy noworodki, które mają problemy z uregulowaniem zegara biologicznego,
wyrosną na ludzi z większą podatnością na depresję – mówi „Wprost" prof. Roseanne Armitage kierująca
Sleep and Chronophysiology Laboratory na University of Michigan.
Prof. Armitage badała związki między snem, depresją i zegarem biologicznym, a także czynniki, które mogą
oddziaływad na nastrój. Prowadziła obserwacje matek, które cierpiały na depresję w ciąży, a druga grupa
uczestniczek eksperymentu składała się z kobiet niemających takich problemów przed porodem. W ostatnim
trymestrze ciąży wszystkie panie nosiły na nadgarstkach urządzenia wielkości zegarka, zwane aktygrafami.
Mierzyły one długośd nocnego snu, okresy ekspozycji na światło oraz rytm aktywności i odpoczynku w ciągu
dnia. Niemowlęta, gdy skooczyły dwa tygodnie, także otrzymały miniaturowe aktygrafy. Dzieci matek
w depresji nie wykształciły regularnego rytmu snu i czuwania, aż do zakooczenia eksperymentu, czyli przez
osiem miesięcy, mimo że zwykle proces ten zajmuje maksymalnie do sześciu miesięcy. Prof. Armitage radzi,
by rodzice w takiej sytuacji szczególnie dbali o dobre oświetlenie światłem dziennym dziecięcego pokoju
oraz przestrzegali rytuałów. Na przykład koniecznie powinni przebierad niemowlę w piżamę, bo wtedy
szybciej się nauczy dostrzegad różnicę między snem nocnym a dziennym. Fakt, że chłopcy częściej zrywają
z łóżek rodziców niż dziewczynki, ma także biologiczne podstawy. – Dziewczynki szybciej regulują swój nocny
sen, gdyż są wrażliwsze na bodźce środowiska. Ta zwiększona wrażliwośd ma też swoje złe strony. Jako
dorosłe kobiety będą podatniejsze na depresję niż mężczyźni. W dodatku dziewczynki dojrzewają szybciej niż
chłopcy. Można więc sądzid, że istnieją wyraźne różnice płci w regulowaniu zegara biologicznego.

Wyszperała: Katarzyna Asztabska, IBCLC, CDL, Gliwice
Tłumaczył: Maciej Asztabski, Katarzyna Asztabska

Studium pilotażowe prawidłowego rozwoju brodawek w czasie ciąży
J Hum Lact. 2013 Nov;29(4):480-3. doi: 10.1177/0890334413493350. Epub 2013 Jul 3.
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Streszczenie:
Tło: liczne czynniki, zarówno po stronie matki jak i dziecka, wpływają na realizację karmienia piersią.
Jednym z nich jest prawidłowośd brodawek. Jednak nie istnieje żadna definicja normalnej długości lub
szerokości brodawek i ich zmian u kobiet w ciąży.
Cel: Celem badao było wykazanie zmiany długości i szerokości brodawek oraz szerokości otoczki w czasie
ciąży u tajskich kobiet.
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Metody: To opisowe badanie przeprowadzono w okresie od marca 2010 do lipca 2011 roku. Łącznie 56
kobiet w ciąży o długości brodawek ≥ 7 mm w obu piersiach brało udział w badaniu. Wszystkie kobiety były
w 8-12 tygodniu ciąży. Pacjentki zostały zakwalifikowane do pomiarów brodawki i otoczki do 9 razy,
w zależności od rutynowych wizyt kontrolnych i terminu porodu. Długośd oraz szerokości brodawek
i szerokośd otoczki kolejno wszystkich ciężarnych były oceniane podczas każdej wizyty prenatalnej.
Wyniki: Średnia długośd brodawek wynosiła 9,3 ± 1,5 mm przy pierwszej wizycie i znacząco wzrosła do 11,2
± 1,8 mm w czasie ostatniej wizyty (p <0,001). Podobnie, szerokośd brodawek wynosiła 13,6 ± 1,8 mm
podczas pierwszego trymestru i zwiększyła się do 15,9 ± 2,3 mm w terminie porodu (p <0,001). Nie
zaobserwowano różnic w długości lub szerokości brodawek po żadnej ze stron . Szerokośd otoczki po obu
stronach znacznie wzrosły o 12,3 ± 6,1 mm w czasie ciąży (p <0,001).
Wnioski: W okresie ciąży, długośd oraz szerokośd brodawek a także szerokośd otoczki znacznie wzrosły.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23824173

Karmid lub nie karmid? Prezentacja przypadku i najlepszy poradnik praktyka
w karmieniu mlekiem ludzkim u matek ze Streptococcus grupy B w krajach
rozwiniętych
J Hum Lact. 2013 Nov;29(4):452-7. doi: 10.1177/0890334413480427. Epub 2013 Mar 18
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Streszczenie:
Streptococcus grupy B (GBS) jest najczęstszą przyczyną choroby inwazyjnej u noworodków. Są
rozpoznawane dwie formy GBS : o wczesnym początku i późnym początku. Średnia częstośd występowania
zakażenia o późnym początku wynosi 0,24 na 1000, i liczba ta pozostaje w zasadzie bez zmian przez cały
czas. Ekspozycja na działanie mleka kobiecego stanowi potencjalne źródło zakażeo, zwłaszcza o późnym
początku i / lub nawracającego zakażenia GBS. W rezultacie, zarówno karmienie piersią jak i stosowanie
mleka matki są kwestionowane. Przedstawiamy po raz pierwszy przypadek zarówno jednoczesnych jak
i nawracających infekcji u nowonarodzonych bliźniąt - wcześniaków urodzonych w odstępie 3 tygodni,
w wyniku spożycia mleka matki z dodatnim GBS. Identyczny genetycznie szczep znaleziono zarówno
w mleku matki jak i jej noworodków. Transmisja GBS przez mleko matki powinna byd rozpatrywane
w kontekście późnej GBS sepsy. Antybiotykoterapia GBS pozytywnych matek ampicyliną wraz z ryfampicyną
i czasowym zaprzestaniem karmienia piersią i / lub stosowania obróbki cieplnej mleka kobiecego, może
stanowid środek zapobiegawczy, chociaż wyniki są niespójne dla nawracających zakażeo GBS. Potrzebne są
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wytyczne dotyczące karmienia piersią i zapobiegania nawrotom choroby GBS u noworodków. Niestety
istniejącej literatury naukowej jest niewiele i nie ma ogólnego konsensusu w tym zakresie.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23507961

Czy karmienie piersią skutkuje bardziej inteligentnymi dziedmi? Bliższe spojrzenie
J Hum Lact. 2013 Nov;29(4):444-5. doi: 10.1177/0890334413504382.

MB Belfort, SL Rifas-Shiman, KP Kleinman, LB Guthrie, DC Bellinger, EM Taveras, MW Gillman, E Oken .
Infant feeding and childhood cognition at ages 3 and 7 years: effects of breastfeeding duration and
exclusivity [published online July 29, 2013]. JAMA Pediatr. doi:10.1001/jamapediatrics.2013.455.
1. Donna J. Chapman, PhD, RD

Jaka matka nie chciałaby kilku dodatkowych punktów IQ dla swojego dziecka? Przez lata pojawiało się coraz
więcej dowodów wskazujących, że karmienie piersią jest związane z poprawą zdolności poznawczych
u dzieci. Jednakże, nie jest w pełni jasne, czy karmienie piersią rzeczywiście powoduje poprawę funkcji
poznawczych czy też inne czynniki są przyczyną lepszego rozwoju u dzieci karmionych piersią. Na przykład,
niektórzy sugerują, że może mied o związek z tym, że kobiety o wyższym IQ karmią piersią dłużej niż kobiety
o niższym IQ. W Research Spotlight z tego miesiąca wyróżniono badanie poruszające to bardzo złożone
zagadnienie. Dr Belfort i wsp. w Bostonie, Massachusetts, oceniali zależnośd między czasem trwania
wyłącznego karmienia piersią a rozwojem poznawczym dzieci w wieku 3 i 7 lat.
Autorzy włączyli kobiety w ciąży, w prospektywnym, longitudinalnym badaniu kohortowym, znanym jako
Project Viva w okresie od kwietnia 1999 do lipca 2002. W celu zapisania się na Projekt Viva, kobiety musiały
byd w pojedynczej ciąży, mówid po angielsku, byd co najmniej w 22 tygodniu ciąży na pierwszym
prenatalnym badaniu, i planowad pozostanie w badanym obszarze co najmniej do czasu porodu.
Z włączenia do bieżących analiz zostali wykluczeni uczestnicy, jeżeli wiek ciążowy był <34 tygodni w chwili
porodu.
Karmienia niemowląt oceniano na 6 i 12 miesięcy po porodzie, aby określid inicjację karmienia piersią, czas
trwania i wyłącznośd. Status wyłącznego karmienia piersią po 6 i 12 miesiącach został określony poprzez
szczegółowe pytania o wiek, w którym konkretne pokarmy stałe i płyny poza mlekiem kobiecym zostały po
raz pierwszy podane. Niemowlęta były skategoryzowane, jako karmione wyłącznie piersią, jeżeli nie
otrzymały żadnych pokarmów stałych i płynów poza mlekiem matki; jednak woda była dozwolona w grupie
"wyłącznie" karmionych piersią niemowląt.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24106019

Czynniki prognostyczne i konsekwencje suplementacji mieszanką w szpitalu
zdrowych noworodków karmionym piersią
J Hum Lact. 2013 Nov;29(4):527-36. doi: 10.1177/0890334412474719. Epub 2013 Feb 25.
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2. Dennis K. M. Ip, MBBS, MPhil2
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Streszczenie:
Tło: chociaż zaleca się wyłączne karmienie piersią w pierwszych 6 miesiącach życia, użycie zamienników
mleka matki jest rozpowszechnione na całym świecie.
Cele: opisanie wzorców dokarmiania mieszanką wśród zdrowych niemowląt karmionych piersią, w celu
identyfikacji czynników przyczyniających się do dokarmiania w szpitalu i ocenid zależnośd między ilością
dokarmiania a czasem trwania karmienia piersią.
Metody: próba 1246 par, matka- niemowlę karmione piersią, zostały wyłonione do badao z 4 szpitali
publicznych w Hong Kongu, a następnie prospektywnie badane przez 12 miesięcy lub do momentu
odstawienia od piersi. Użyto wielokrotnej analizy regresji logistycznej do badania czynników związanych
z suplementacją w szpitalu. Analiza regresji Coxa posłużyła w celu zbadania wpływu suplementacji
w szpitalu na okres karmienia piersią.
Wyniki: Spośród ogółu badanych, 82,5% noworodków było dokarmianych w szpitalu; połowa otrzymała
mieszankę w ciągu 5 godzin od urodzenia. Wykazano pozytywną korelację wspomaganego porodu
naturalnego (iloraz szans *OR+ = 2,06, 95% przedział ufności *CI+ 1,03, 4,15), cesarskiego cięcia (OR = 3,45,
95% CI: 1,75, 6,80), i wyższej urodzeniowej masy ciała (OR = 1,56, 95% CI: 1,12, 2,18) z suplementacją w
szpitalu, natomiast zainicjowanie karmienia piersią w sali porodowej (OR = 0,55, 95% CI: 0,33, 0,89), było
związane ze zmniejszeniem prawdopodobieostwa dokarmiania w szpitalu. Wszelkie podanie mieszanki dla
niemowląt w ciągu pierwszych 48 godzin wiązało się z krótszym czasem trwania karmienia piersią
(współczynnik ryzyka *HR+ = 1,51, 95% CI: 1,27, 1,80), ale nie było efektu odpowiedzi na dawkę.
Wnioski: W szpitalach w Hongkongu suplementacja jest powszechna i wydaje się byd szkodliwa dla czasu
trwania karmienia piersią. Powinny byd kontynuowane starania w celu unikania podawania mieszanki o ile
nie jest to konieczne z medycznego punktu widzenia.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23439865

Kto płaci za korzyści zdrowotne wyłącznego karmienia piersią?
Analiza kosztów czasu matek
J Hum Lact. 2013 Nov;29(4):547-55. doi: 10.1177/0890334413495450. Epub 2013 Jul 17.
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Streszczenie:
Tło: Korzyści z karmienia wyłącznie piersią, w tym oszczędności w zakresie zdrowia publicznego, są
powszechnie uznawane, ale karmienie piersią wymaga zaangażowania i czasu matek.
Cel: Celem badao jest ocena czasu potrzebnego do wyłącznego karmienia piersią przez 6 miesięcy
w porównaniu do czasu karmienia w ogóle.
Metody: w przeprowadzonym w Australii badaniu wzięły udział kobiety, które zostały matkami w latach
2005-2006. Dane 139 par matek i niemowląt w wieku 6 miesięcy analizowano za pomocą testów zgodności
chi-kwadrat do badania cech społeczno-ekonomicznych i demograficznych i 2-stronnych t -testów do
porównania ile średnio godzin w tygodniu spędzono na karmieniu mlekiem, karmieniu posiłkami stałymi,
przygotowaniu jedzenia i wszystkiego co się z tym wiąże. Porównano matki wyłącznie karmiące piersią
z innymi matkami.
Porównano matki wyłącznie karmiące piersią z częściowo karmiącymi piersią i dokarmiającymi, stosując
analizę wariancji (ANOVA) między grupami.
Wyniki: matki karmiące wyłącznie piersią (vs inne) spędzały 7 godzin tygodniowo więcej na karmieniu, ale
2 godziny mniej przy podawaniu stałych posiłków. Różnice te były statystycznie znaczące. Testem ANOVA
wykazano istotne różnice pomiędzy matkami wyłącznie karmiącymi piersią, karmiącymi matkami, które
wprowadziły stałe posiłki i matkami karmiącymi mieszanką, w czasie spędzonym na karmieniu mlekiem
i posiłkami stałymi, i przygotowywaniu posiłków.
Wniosek: Wyłączne karmienie piersią jest czasochłonne, co jest ekonomicznie kosztowne dla kobiet. Może
się to przyczynid do przedwczesnego odstawienia od piersi dla kobiet, które są pod presją czasu, nie mają
pomocy w gospodarstwie domowe ze strony rodziny i nie mogą sobie pozwolid na pomoc. Uzyskanie
korzyści dla zdrowia publicznego z wyłącznego karmienia piersią wymaga strategii podziału kosztów
i wspierania karmiących matek w większym zakresie, takim jak uzyskanie dodatkowej pomocy w pracach
domowych i opiece nad dziedmi, wydłużenie urlopu, przerwy na karmienie w miejscu pracy oraz
zapewnienie odpowiedniej opieki nad dziedmi.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24106021
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