ZESPÓŁ POLICYSTYCZNYCH JAJNIK
ÓW (PCOS)
Każda mama, która cierpi na zespół policystycznych jajników
wie o tym, gdyż prawdopodobnie został on zdiagnozowany wiele
lat przed tym, zanim zaszła w ciążę. Czymże w takim razie jest
zespół policystycznych jajników?
ZESPÓŁ POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW
PCOS (Polycystic Ovary Syndrom) – nie do końca poznano jego
przyczynę, ale zauważono współistnienie pewnych objawów:
„Hiperandrogenizm – objawy hiperandrogenizmu (hirsutyzm
– dodatkowe owłosienie, trądzik)
lub nieprawidłowe
wyniki badań laboratoryjnych
Brak owulacji lub nieregularna owulacja
Policystyczne jajniki (12 lub więcej pęcherzyków (2-9mm)
w każdym jajniku i/lub objętość jajnika ponad 10ml) – to
oczywiście stwierdzamy w USG
Zaburzenia metaboliczne jak nieprawidłowy wynik testu
obciążenia glukozą, otyłość, u niektórych tzw. zespół
metaboliczny (współistnienie otyłości, zaburzeń
cukrowych, lipidowych i nadciśnienia)
Nieprawidłowy iloraz wyników badania poziomu hormonów
przysadkowych LH i FSH”[I]
Powyższe objawy należy różnicować z zaburzeniami pracy
tarczycy, nadnerczy oraz gruczolaków jajników (badanie
wykonywane aparatem USG).
Ważnym problemem w PCOS jest hiperandrogenizm, powodujący
zaburzenia miesiączkowania, problemy z zajściem w ciążę,
problemy trądzikowe, nadmierne owłosienie, zaburzenia masy
ciała i metaboliczne. Leczenie polega na podawaniu doustnych
leków antykoncepcyjnych, dostarczając hormony żeńskie wymusza
się regulację miesiączek, zmniejszenie owłosienia czy poprawę
wyglądu skóry, poprzez regulację hormonalną organizmu.

Ciekawym preparatem jest lek przeciwcukrzycowy, który
przynosi fantastyczne efekty. Metformina, bo o nią chodzi, nie
tylko pomaga regulować gospodarkę cukrową, ale przyczynia się
też do zmniejszenia masy ciała, a także zmniejsza objawy
hiperandrogenizmu, przywraca cykle owulacyjne i umożliwia
zajście w ciążę. O PCOS i jego leczeniu wspominałam też przy
okazji insulinooporności

O LECZENIU PREPARATAMI NA RECEPTĘ ZAWSZE DECYDUJE LEKARZ

W JAKI SPOSÓB PCOS WPŁYWA NA PODAŻ POKARMU?

Według IBCLC, Lisy Marascol, której przełomowe badania
wykazały związek pomiędzy PCOS i niską podażą mleka, istnieje
kilka różnych przyczyn mogących potencjalnie
sprawić,
że PCOS będzie kolidować z karmieniem piersią.
1. Ze względu na brak równowagi hormonalnej istnieje możliwość
niedorozwoju rozwoju tkanki piersi podczas dojrzewania i
ciąży. Mniejsza ilość cykli miesiączkowych we wczesnym okresie
dojrzewania może przełożyć się na mniej estrogenu niezbędnego
do rozwoju gruczołów sutkowych.
2. Prolaktyna i oksytocyna to dwa główne hormony biorące
udział w rozpoczęciu karmienia piersią. Kobiety z PCOS mają
wyższy poziom androgenów, które mogą blokować receptory
prolaktyny.
3. Ponadto, w przypadku zbyt małej liczby receptorów
prolaktyny powstałych w czasie ciąży, produkcja pokarmu będzie
ograniczona.
4. Estrogen jest znany z hamowania laktacji, zwłaszcza w
początkowym okresie po porodzie. Kobiety z PCOS mają zwykle
brak równowagi hormonalnej nazywanej „dominacją estrogenów.”
Jeśli poziom estrogenów nie jest redukowany po
porodzie, nadmiar estrogenów może wpływać na laktację. To
dlatego
pigułka
antykoncepcyjna
dwuskładnikowa
(Ethinylestradiolum, Norgestimatum) nie jest zalecana u matek
karmiących piersią.
5. Insulinooporność może wpływać na wzrost piersi i syntezę
mleka. Insulina uznawana jest za ważny czynnik w okresie
laktacji, w połączeniu z prolaktyną i kortyzolem.[II]
Pewne badania wykazały, że kobiety z PCOS można podzielić na 3
grupy:
1. nie mająca problemów laktacyjnych
2. mająca nadprodukcję pokarmu
3. mająca realne problemy laktacyjne,
Znowu spośród tej trzeciej grupy trzecia część (czyli 1/9
wszystkich kobiet zmagających się z PCOS) ma poważne problemy
laktacyjne i rzeczywisty niedobór pokarmu, i wymagają
dodatkowego wsparcia ze strony specjalistów laktacji, jak i

farmakologii i suplementów.
ZNACZENIE KARMIENIE PIERSIĄ WŚRÓD MATEK CIERPIĄCYCH Z POWODU
PCOS
Pomimo trudności w podaży mleka u części matek z PCOS, warto
walczyć o ten sposób żywienia niemowlęcia, gdyż „kobiety z
PCOS mają zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 w
późniejszym okresie życia. U noworodków matek z PCOS
występuje zwiększone ryzyko genetyczne wystąpienia cukrzycy
typu 2. Karmienie piersią pomaga chronić matkę i jej dziecko
przed rozwojem cukrzycy typu 2 w późniejszym okresie życia. To
sprawia, że karmienie piersią przez matki z PCOS ma szczególne
znaczenie. [III]
JAK ZMAKSYMALIZOWAĆ POWODZENIE KARMIENIA PIERSIĄ?
1. znalezienie wsparcia laktacyjnego jeszcze przed porodem
2. korzystanie z niemedycznych metod łagodzenia bólu
porodowego
3. pozostawanie z dzieckiem w kontakcie skóra do skóry po
urodzeniu
4. przebywanie z dzieckiem w pokoju w trakcie pobytu w
szpitalu
5. karmienie
smoczków
6. wsparcie
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znalezieniu dogodnej pozycji
7. warto przygotować plan karmienia piersią w szpitalu,
uwzględniający nasze oczekiwania i potrzeby
W przy rzeczywistych niedoborach warto rozważyć dokarmianie
metodami alternatywnymi, rozejrzeć się też za mlekiem
dawczyni, aby nie trzeba było podawać dziecku butelki z
mieszanką.
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