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Głównym źródłem wiedzy na temat karmienia naturalnego jest internet 

i telewizja.

Tak odpowiedziało 89% respondentek z grupy 300 badanych kobiet. 

Inne źródła to doradca laktacyjny (63,00%), literatura (63,00%), zajęcia 

w szkole rodzenia (44,67%), położna (40,33%), rodzina oraz przyjaciele 

(33,33%) i lekarz ginekolog (11,33%).
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❑ Doradca laktacyjny dietę eliminacyjną zalecił u 5% matek-

dla porównania w 2017r.  położne POZ zalecały dietę eliminacyjną 10- krotnie częściej2.

❑ Lekarz rodzinny zalecił eliminację potencjalnie alergizujących produktów  21% badanych 

– dla porównania pediatrzy w 2016 r. zalecali taką dietę u 43% badanych3.
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Z zeszłorocznego raportu CNOL „Czy Polska jest krajem 

przyjaznym matce karmiącej i jej dziecku”1, 

opartego na badaniu ankietowym wynika, że:



(Standardy Medyczne 2013;10:265-279)

5. Diety eliminacyjne.

Dieta matki w okresie ciąży i podczas karmienia piersią nie wpływa na ryzyko 

wystąpienia astmy, egzemy lub innych objawów alergii u niemowląt. 

6.   Kolka niemowlęca.

Nie zaleca się prewencyjnego stosowania diety bezlaktozowej i bezmlecznej 

u matki karmiącej. Nie ma podstaw do przerywania karmienia piersią z 

powodu kolki niemowlęcej.



Częstość występowania alergii na mleko krowie różni się 

pomiędzy badaniami, jak również różnią się kryteria diagnozy. 

Alergia występuje w pierwszym roku życia, z szacowaną 

częstością występowania na poziomie od 2% do 3% lub nawet 

7%. (Nutrients 2016, 8, 279)

Nieprawidłowo zbilansowane diety eliminacyjne mogą nieść ryzyko zarówno dla 

matki jak i dziecka. W przypadku stosowania diety bezmlecznej niezbędne jest 

stosowanie suplementu wapnia. (Ann Nutr Metab 2018;72(suppl 3):33–4538 )

Najlepiej przyswajalne preparaty wapnia to chelaty aminokwasowe, 

wodorofosforany, octany, węglany, cytryniany, glukoniany lub mleczany, zalecana 

dawka to 1000-1300mg.(Standardy Medyczne 2016;13:9-24)



Powstała ostatnio koncepcja „neonatologicznego okna możliwości”, 

określającego czas, kiedy czynniki dietetyczne i środowiskowe 

kształtują układ odpornościowy dziecka.  

Nierozwinięcie odpowiedniej  tolerancji pokarmowej może się wiązać 

nie tylko z ryzykiem alergii, ale też celiakii czy nieswoistych zapaleń jelit. 
(Front. Immunol. 10:16, 2019)

Naukowcy zaznaczają, że wczesna ekspozycja na antygeny drogą 
pokarmową, mimo ochronnie działających bioaktywnych składników 

mleka matki nie gwarantuje nabycia tolerancji i zapobieżenia 

wystąpienia alergii. (J Allergy Clin Immunol . 2018 April ; 141(4): 1212–1214)



Co prawda pojawiały się badania, które nie wykazywały korzystnego wpływu 

mleka matki na ryzyko występowania reakcji alergicznych lub nawet wykazywały 

zwiększone jej ryzyko, ale należy pamiętać, że skład mleka może zależeć od 

narodowości czy diety matki.(Front. Immunol. 10:16, 2019)

Np.:

W australijskim badaniu z randomizacją stężenie owolabuminy było wyższe u 

kobiet jedzących więcej jajek: na każde dodatkowe zjadane jajko 

odnotowywany był wzrost owolabuminy o 25%. Jednak u 1/3 kobiet jedzących 

jajka nie wykryto owoalbuminy.

Zbadano również Ig E i IgG4 specyficzne dla jaj u dzieci w wieku 6 i 16 tygodni. 

Spożywanie jaj przez mamę działało korzystnie na  tolerancję potencjalnego 

alergenu. (Clin.Exp.Allergy Volume 46, Issue 12,December 2016)



Gastroenterology & Hepatology  Volume 7, Issue 11  November 2011 



Produkty, które spożywa mama nadają aromatu mleku, dlatego dzieci 

karmione piersią są bardziej otwarte na nowe smaki w czasie rozszerzania diety.

Im wcześniej pojawi się nowy smak tym lepiej akceptowalny jest przez dziecko 

(porównano preferencję do smaku warzywa, z którego sok piła matka 0,5, 1,5 

oraz 2,5 miesiąca po porodzie). (Am J Clin Nutr 2017;106:67–76)

W holenderskim badaniu, w którym uczestniczyły 22 karmiące mamy 

dowiedziono, że gorzkie produkty w diecie matki wpływają na gorzki smak, ale 

mleka I fazy, nie II fazy. Jest to korzystne, ponieważ dzieci uczą się gorzkiego 

smaku co będzie sprzyjało akceptacji gorzkiego smaku warzyw i zdrowszych 

preferencji żywieniowych. (J Dairy Sci. 2019 Feb;102(2):1116-1130.)

Im bardziej różnorodna dieta mamy, tym dzieci były mniej wybredne i chętniej 

próbowały nowych potraw  w dzieciństwie.

Powtarzana ekspozycja na nowe smaki (poprzez płyny owodniowe i mleko 

matki) zwiększa akceptację nowych smaków u dziecka. (Nutrients. 2017 Feb 4;9(2)).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30594356
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28165384


Kluczową rolę odgrywa socjalne wsparcie, zaczynając od momentu 

narodzin. 

Przekonania przekazywane przez krewnych, sąsiadów i znajomych  mogą 

działać zarówno wspierająco 

jak i ograniczająco na karmienie piersią. 
(Nutrients 2017 Feb 4;9(2).)







Czynniki matczyne, niemowlęce i fizjologiczne, które mogą wpływać na skład 

ludzkiego mleka.

Bzikowska-Jura A., Czerwonogrodzka-Senczyna A., Olędzka G., Szostak-Węgierek G, Weker, Wesołowska A., Nutrients 2018,10, 1379



Włoscy naukowcy dokonali przeglądu 36 publikacji, w których łącznie przebadano 

1977 karmiących kobiet. Najwięcej dowodów związanych z dietą matki i składem 

mleka dotyczyło spożycia ryb i zawartości kwasu DHA w mleku. 2 istotne badania 

dotyczyły spożycia witaminy C i jej zawartości w mleku (Am J Clin Nutr 2016;104:646–62).

Źródło:CNOL



Na podstawie analizy kwasów tłuszczowych w mleku matki badacze byli w 

stanie podzielić badane na 3 grupy: mamy, w których diecie występowały 
przemysłowe kwasy tłuszczowe trans, mamy w których diecie występowały 

produkty spożywcze pochodzące od przeżuwaczy oraz mamy w których 

diecie nie było żadnych kwasów tłuszczowych trans. (Breastfeeding Medicine VOL. 12, NO. 4, 2017)

Nienasycone kwasy tłuszczowe typu trans nie są syntetyzowane de novo w 
ludzkim organizmie i ich obecność świadczy o dostarczeniu ich z dietą.

Jednym z najbardziej zmiennych składników mleka matki są tłuszcze. 

Odzwierciedlają one skład kwasów tłuszczowych w diecie matki ich 

rodzaj 

i zawartość może się zmieniać z godziny na godzinę (Francois et al., 1998)

(Pom J Life Sci 2015, 61, 1, 58–63)

https://www.liebertpub.com/journal/bfm
https://www.liebertpub.com/toc/bfm/12/4


Nienasycone kwasy tłuszczowe typu trans (TFA) zyskały szczególne zainteresowanie ze 

względu na ich związek z występowaniem schorzeń układu sercowo- naczyniowego. 

W licznych badaniach wykazano, że TFA są najbardziej szkodliwym rodzajem kwasów 

tłuszczowych, a ich obecność w diecie powoduje zwiększenie stężenia cholesterolu 

frakcji LDL w osoczu z jednoczesnym obniżeniem stężenia cholesterolu frakcji HDL.

„Tłuszcze częściowo utwardzone”

-margaryny

-słodycze

-wypieki cukiernicze

-żywność gotowa, typu fast food

Naturalne źródło tłuszczów trans

-mleko i przetwory, mięso przeżuwaczy*



W pierwszych 6 miesiącach życia niemowlę gromadzi ok 1,4-1,7 kg tłuszczu. 

Jakość  dostarczanych z mlekiem matki kwasów tłuszczowych jest bardzo ważna:

• będą stanowiły one nie tylko materiał zapasowy, ale będą również elementem 

błon komórkowych oraz składnikami lipidów osocza. 

• jakość kwasów tłuszczowych wpłynie więc na płynność błon biologicznych, 

aktywność enzymów, odbiór informacji przez receptory błon

• W przypadku niekorzystnych kwasów tłuszczowych, np. typu trans, obniża się 

wrażliwość receptorów na insulinę, co sprzyja rozwojowi cukrzycy typu 2 (Pom J Life Sci 2015, 

61, 1, 58–63)

Tłuszcz w mleku kobiecym stanowi główne źródło energii- 50-60%.



W Kanadzie i USA zawartość kwasów tłuszczowych trans w mleku 

karmiących kobiet spadła, odkąd wprowadzono obowiązkowe 

znakowanie żywności w zakresie zawartości TFA. (IntechOpen, Fatty Acids, 2018)

(Pom J Life Sci 2015, 61, 1, 58–63)





Trans-kwasy tłuszczowe w diecie – rola w rozwoju zespołu metabolicznego. Dietary trans-fatty acids and metabolic syndrome. Zdzisław Kochan, 

Joanna Karbowska, Ewa Babicz-Zielińska. 2010.



Większe spożycie kwasów tłuszczowych trans wiązało się z większą 

ilością tkanki tłuszczowej zarówno u matki, jak i u niemowląt. 

Prawdopodobieństwo  większej ilości tkanki tłuszczowej było ponad 2,5 

krotne u dzieci matek spożywających >4,5g trans, w porównaniu do 

dzieci matek które spożywały  <4,5g kwasów tłuszczowych trans. (European Journal of 

Clinical Nutrition (2010) 64, 1308–1315)

W 2010 r. podkreślono niespójność wyników badań nad wpływem 

karmienia niemowląt na nadwagę czy otyłość. (European Journal of Clinical Nutrition (2010) 64, 1308-1315)

Otyłość matki może mieć wpływ na skład mleka, poprzez transfer 

cytokin prozapalnych i markerów stresu oksydacyjnego. Mogą 

one mieć wpływ na tycie niemowlęcia. (Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety Vol.18,2019)



Wykluczenie z diety mam karmiących produktów bogatych w kwasy 
tłuszczowe trans nie zagwarantuje niskiego poziomu tych kwasów w mleku. 

W wyniku nasilonej lipolizy, jaka ma miejsce  w czasie laktacji  kwasy 

tłuszczowe, w tym Trans są uwalniane  z adipocytów i wykorzystywane do 

syntezy lipidów w gruczole mlekowym.

Okres półtrwania kwasów tłuszczowych w adipocytach wynosi ok 680 dni. (Pom J Life 

Sci 2015, 61, 1, 58–63)

Istnieją również hipotezy:

• Wysoka zawartość TFA wpływa  na hamowanie lub spowolnienie 

syntezy kwasów tłuszczowych de novo w gruczole piersiowym

• Wysoka zawartość TFA może wpłynąć ograniczająco na wykorzystanie 

kwasów tłuszczowych omega 6 i omega 3.



(Pajewska-Szmyt et al., Environ Sci Pollut Res 2019)



(Pajewska-Szmyt et al., Environ Sci Pollut Res 2019)
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Dziękuję za uwagę!


