Zalety karmienia piersią – czy wszystko już wiemy?
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Karmienie piersią determinuje mikrobiom mleka
• Oceniano skład mleka 393 kobiet karmiących
piersią w 3-4 miesiącu po porodzie.
• WYNIKI:
• Okres laktacji nie miał wpływu na skład
mikrobiomu mleka.
• Skład mleka odciąganego był uboższy w bakterie o
korzystnym wpływie na układ pokarmowy dziecka
np. Bifidobacterium, natomiast zawierał liczniejsze
gatunki
potencjalnie
chorobotwórcze
np.
Pseudomonas, Enterobacteriaceae.

Moossavi S et al. Composition and Variation of the Human Milk Microbiota Are Influenced by Maternal and Early-Life
Factors. Cell Host Microbe. 2019 Feb 13;25(2):324-335.e4.

Karmienie piersią determinuje mikrobiom mleka
•
•

•

WYNIKI:
Wykazano, że nie tylko kolonizacja gruczołu
mlekowego matki, ale także mikrobiota jamy ustnej
dziecka mają wpływ na ostateczną kompozycję
bakteryjną mleka
Skład mikrobioty zależał od płci dziecka, BMI matki,
ale nie od rasy, wieku matki, palenia tytoniu, typu
porodu

Moossavi S et al. Composition and Variation of the Human Milk Microbiota Are Influenced by Maternal and Early-Life
Factors. Cell Host Microbe. 2019 Feb 13;25(2):324-335.e4.

Mama wie najlepiej - odkrywanie właściwości HMO
Badania z zastosowaniem wyekstrahowanych oligosacharydów ludzkiego mleka
• HMO wpływają na integralność błon bakterii patogennych – zwiększenie przepuszczalności błon o
30% vs kontrola
• Dodatek HMO do pożywki wpływa na efektywności standardowo stosowanych antybiotyków
(gentamycyna, erytromycyna, klindamycyna) przeciw gram- dodatnim paciorkowcom (GBS)
• HMO hamują wzrost oraz tworzenie biofilmów przez wybrane paciorkowce chorobotwórcze

Craft KM, Townsend SD. Mother Knows Best: Deciphering the Antibacterial Properties of Human Milk Oligosaccharides. Acc Chem Res. 2019 Feb 14. doi:
10.1021/acs.accounts.8b00630.

Mama wie najlepiej - odkrywanie właściwości HMO

Najsilniejsze działanie przeciwko Streptococcus agalactiae miał ekstrakt z mieszanką
oligosacharydów ludzkiego mleka. Antybakteryjne działanie HMO jest szczepozależne.
Craft KM, Townsend SD. Mother Knows Best: Deciphering the Antibacterial Properties of Human Milk Oligosaccharides. Acc Chem Res. 2019 Feb 14. doi:
10.1021/acs.accounts.8b00630.

Nowe bioaktywne czynniki w mleku ludzkim
• Analiza 96 próbek mleka pobieranych co miesiąc przez 6 miesięcy od 4 tygodnia po porodzie od
16 kobiet
• Dwa nowe czynniki aktywne biologicznie obecne w mleku w dużej ilości
• FMS-like tyrosine kinase 3 ligand (Flt-3L)- cytokina oraz czynnik wzrostu odpowiedzialny za
wzrost ilości limfocytów T i B. Działający poprzez aktywację komórek macierzystych krwi,
odpowiada także za rozwój układu krążenia. Obecna w dużych ilościach w fazie wodnej mleka,
stężenie niezależne od czasu trwania laktacji.
• MDC macrophage - derived chemokine - ekspresja tego czynnika jest indukowana
lipopolisacharydami oraz cytokinami wydzielanymi przez makrofagi. Ma wpływ na rozwój
odpowiedzi immunologicznej mediowanej limfocytami T

Vass RA et al. Distribution of bioactive factors in human milk samples. Int Breastfeed J. 2019 Feb 11;14:9.
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Faza lipidowa:
Frakcja wodna
Frakcja lipidowa

Faza wodna

• Według autorów fazy mleka mają swoje specyficzne role podczas
organogenezy dziecka:
• Czynniki obecne w fazie wodnej wpływają na organizm dziecka poprzez
absorbcję ze śluzówki jamy ustnej
• Czynniki aktywne zamknięte w cząstkach tłuszczu mleka, dzięki
ochronnej warstwie tłuszczu bezpośrednio wpływają na jelita, a
przenikając do układu krążenia wpływają na cały organizm
• Cytokiny i chemokiny obecne w mleku ludzkim nie są trawione dzięki
jednoczesnej obecności inhibitorów enzymów białkowych oraz niskiej
aktywności enzymów żołądkowych u niemowląt

Vass RA et al. Distribution of bioactive factors in human milk samples. Int Breastfeed J. 2019 Feb 11;14:9.

Nowe bioaktywne czynniki w mleku ludzkim
Czynniki odpowiedzialne za rozwój układu
odpornościowego dziecka

Czynniki odpowiedzialne z rozwój układu nerwowego
dziecka

•

• Eotaxin i fractalkine oba czynniki są
zaangażowane neurogenezę oraz rozwój
plastyczności połączeń synaptycznych

•
•

•

GRO – growth regulated oncogene; cytokina
wydzielana w wyniku reakcji przeciwko czynnikom
mikrobiologicznym oraz w przypadku hamowania
rozwoju nowotworów
MIP-1ß – wpływa na prawidłową odpowiedź
immunologiczną oraz procesy zapalne
FMS-like tyrosine kinase 3 ligand (Flt-3L)- cytokina
oraz czynnik wzrostu odpowiedzialny za wzrost ilości
limfocytów T i B.
MDC macrophage - derived chemokine – udział w
odpowiedzi immunologicznej

Vass RA et al. Distribution of bioactive factors in human milk samples. Int Breastfeed J. 2019 Feb 11;14:9.

Nowe bioaktywne czynniki w mleku ludzkim

Vass RA et al. Distribution of bioactive factors in human milk samples. Int Breastfeed J. 2019 Feb 11;14:9.

Uwaga - kontrowersja

Pajewska-Szmyt, M., Sinkiewicz-Darol, E. & Gadzała-Kopciuch, R. Environ Sci Pollut Res (2019).

Wpływ zanieczyszczenia środowiska na jakość mleka
• Mleko ludzkie jako wydzielina bogata w tłuszcze może stać się rezerwuarem zanieczyszczeń
pochodzących ze środowiska takich jak PCB, metale ciężkie
• Zaburzenie równowagi cytokin wydzielanych przez makrofagi następuje w wyniku reakcji organizmu
na czynniki pochodzące z zanieczyszczonego środowiska np. metale ciężkie, PCB
• Konsekwencje to negatywny wpływ na rozwój centralnego układu nerwowego czy podatność na
rozwój alergii, astmy

Pajewska-Szmyt, M., Sinkiewicz-Darol, E. & Gadzała-Kopciuch, R. Environ Sci Pollut Res (2019).

Wpływ zanieczyszczenia środowiska na jakość mleka
• Autorzy: korzyści wynikające z bogatego składu mleka przewyższają skutki, które

może wywoływać ewentualna kumulacja szkodliwych związków chemicznych oraz
nadmierna produkcja cytokin w odpowiedzi na te związki.
Mieszanki
mlekozastępcze mają uboższy skład, a także ich przygotowanie np. jakość wody
mogą mieć także negatywny wpływ na dziecko.
• Wyłączne karmienie piersią do minimum 6 miesiąca życia dziecka to „złoty standard” żywienia
niemowląt, uznany przez Amerykańską Akademię Pediatryczną czy WHO
Kramer MS, Kakuma R., World Health Organization, 2007 Pediatrics 2012;129:e827–e841

Pajewska-Szmyt, M., Sinkiewicz-Darol, E. & Gadzała-Kopciuch, R. Environ Sci Pollut Res (2019).

Co z tą rtęcią? wyniki badań z 40 lat
• Systematyczny przegląd 58 badań z 33 krajów zawartości rtęci
w mleku ludzkim

• 60% procent badań wykazało poziom Hg w mleku
przewyższający limit określony przez WHO 1,7 µg/l

Abha Cherkani-Hassani, Imane Ghanname & Nezha Mouane (2019) Total, organic, and inorganic mercury in human breast milk: levels and
maternal factors of exposure, systematic literature review, 1976–2017, Critical Reviews in Toxicology, DOI: 10.1080/10408444.2019.1571010

Karmienie piersią może wpływać na lateryzację dziecka
• Analiza badań z 5 krajów obejmująca 62
129 par matka –dziecko
• Karmienie piersią poniżej <1 miesiąca, od 1
do 6 miesięcy oraz >6 miesięcy w
porównaniu do karmienia butelką było
związane z odpowiednio 9%, 15% oraz 22%
redukcją występowania leworęczności
• Karmienie piersią powyżej 9 miesiąca nie
miało dalszego wpływu na lateryzację –
krytyczny okres w którym ustalana jest
lateryzacja ciała to 3 ostatnie miesiące in
utero oraz pierwsze 9 miesięcy życia

Philippe P. Hujoel (2018): Breastfeeding and handedness: a systematic review and meta-analysis of individual participant data, Laterality: Asymmetries of Body,
Brain and Cognition

Kąpać, nie kąpać? Oto jest pytanie
Badanie: Cleveland, Ohio

Grupa badania: 996 par mama-noworodek
Cel: wpływ opóźnionego pierwszego umycia dziecka na odsetek wyłącznego karmienia piersią
Standard postępowania: kąpiel noworodka do 2 godzin po porodzie; interwencja – pierwsze mycie po 12
godzinach od porodu

WYNIKI: zmiana schematu kąpieli niemowląt wpłynęła na wzrost odsetka kobiet karmiących
wyłącznie piersią podczas pobytu w szpitalu z 59,8 % do 68,2%; p= 0,006
Niemowlęta z grupy opóźnionej kąpieli miały mniej problemów z utrzymaniem ciepłoty ciała, a ich
mamy częściej wychodziły ze szpitala nadal karmiąc piersią

Podstawy naukowe: zapach płynu owodniowego może pomóc noworodkowi w pierwszym
karmieniu w połączeniu z przedłużonym okresem kontaktu skóra do skóry.
DiCioccio HC et al. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2019 Jan 18. pii: S0884-2175(18)30391-5

Nowy standard opieki nad niemowlętami z zaburzonym
wzrastaniem
• W grudniu 2018 Amerykańska Agencja ds. Leków zaaprobowała użycie w warunkach
szpitalnych analizatora składu mleka jako cennej pomocy w ustalaniu najlepszej
opieki dla niemowląt przedwcześnie urodzonych oraz z zaburzeniami wzrastania.

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm629089.htm
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2725219

Zielone mleko? Tak, to możliwe
Pierwszy przypadek opisany w Izraelu
• Zielone mleko powiązano z przyjmowaniem tuż przed i po porodzie tabletek
zawierających zielone algi
• Nie odnotowano żadnych innych zmian w składzie pokarmu
• Kolor mleka powrócił od normy po 3 dniach od zaprzestania przyjmowania tabletek

Naor N et al. Green Breast Milk Following Ingestion of Blue-Green Algae: A Case Report.Breastfeed Med. 2019 Feb 20. doi: 10.1089/bfm.2018.0184.
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• Opieka położnej na oddziale położniczym, wizyta u lekarza medycyny rodzinnej oraz
wizyty u doradców/konsultantów laktacyjnych
– Badanie było prowadzone w lutym-marcu 2018 roku. Objęło ogółem 7331 ankiet wypełnianych
przez matki za pośrednictwem internetu.
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• 89% mam, które odbyły wizytę laktacyjną mogło opowiedzieć o problemach z
karmieniem piersią (wywiad)
• 63% mam miało zbadane piersi
• u 59% mam zbadano dziecko oraz zważono je bez ubrania i pieluchy
• 53% dzieci miało zbadaną jamę ustną
• U 64% mam obserwowano akt karmienia przynajmniej 10 min
• 59% mam udzielono wsparcia psychicznego

Raport 2018
Wybrane wyniki – wizyta u doradcy

Dziękuję za uwagę

