Jak zwiększyć ilość mleka,
przy
rzeczywistych
niedoborach
W sytuacjach kiedy mama ma rzeczywisty niedobór pokarmu, może
okazać się potrzebne dodatkowe wspieranie laktacji za pomocą
np suplementów. są takie choroby, w których jest to jedyny
sposób na podtrzymanie laktacji i zwiększanie ilości pokarmu
tak aby nie było konieczne dokarmienie, rzeczywisty niedobór
pokarmu może wystąpić na tle niektórych chorób mamy: Zespół
policystycznych jajników (PCOS), insuliooporność czy
zaburzenia pracy tarczycy. Wówczas mama potrzebuje dodatkowego
wsparcia laktacyjnego, aby móc uzupełniać niedobory.
W takich sytuacjach można rozważyć podawanie suplementów
diety, które korzystnie wpływają na ilość pokarmu:
SŁÓD JĘCZMIENNY

Wpływa na poziom prolaktyny, podwyższając jej poziom,
bezpośrednio wpływa na na ilość produkowanego pokarmu. A jak
zrobić słód jęczmienny (myślę, że można też skorzystać z
kołkownicy). Polecam też kaszę jęczmienną łamaną i pęczak. Na
rynku są także do zakupienia gotowe suplementy i produkty
zawierające słód jęczmienny np w sklepach ze zdrową żywnością.
Należy pamiętać, że jęczmień zawiera gluten, więc nie jest
polecany osobom na diecie bezglutenowej.
WAŻNA UWAGA: w przypadku insulinooporności, czy cukrzycy ze
względu na wysoki indeks glikemiczny i wpływ podwyższonego
poziomu glukozy we krwi w przypadku słodu, można uzyskać efekt
przeciwny do zamierzonego, czyli redukcja laktacji. Słód

działa najlepiej w przypadku kobiet zdrowych.
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KOZIERADKA
Znana od wieków roślina mająca potwierdzony wpływ na laktację,
osobny artykuł: kozieradka
RUTWICA LEKARSKA
Rutwica lekarska jest ziołem pomocniczym w zaburzeniach
gospodarki cukrowej, co może sugerować jej skuteczność w
przypadku
zwiększania
podaży
mleka
u
kobiet
z
Insuliooopornoscią, nie ma jednoznacznych randominizowanych
badań, dotyczących skuteczności tego zioła, dotychczasowe
stosowanie opiera się głównie o badania małych grup kobiet
którym podawano rutwice, zaobserwowano wzrost produkcji nawet
60%.
KOPER WŁOSKI
Aktualnie nie ma dobrej prasy, ze względu na zawartość:
anetolu, może powodować skutki uboczne (ospałość, senność,
niepokój u dziecka), lepiej unikać.
LEKI NA RECEPTĘ
W razie potrzeby można zastosować leczenie farmakologiczne,
ale należy sobie uświadomić ryzyko skutków ubocznych jakie za
sobą niosą.

NIGDY NIE STOSUJ LECZENIA FARMAKOLOGICZNEGO NA WŁASNĄ RĘKĘ,
KAŻDORAZOWE PODJĘCIE LECZENIA ŚRODKAMI FARMAKOLOGICZNYMI
POWINNO BYĆ SKONSULTOWANE Z LEKARZEM

Leki na receptę, które stymulują laktację

Nazwa leku
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L1 (najbezpieczniejsze)

Metoklopramid

L2 (bezpieczniej)

Sulpiryd

L2 (bezpieczniej)

Leki te opierają się na blokowaniu hormonu dopaminy, który
jest odpowiedzialny na równoważenie poziomu prolaktyny,
dlatego leki te nie zadziałają kobiet o wysokim poziomie
prolaktyny.
Domperidonum
Lek przeciwwymiotny stosowany m.in. w chorobie lokomocyjnej,
jego przenikalność do mleka jest znikoma i nie jest wykrywalny
w surowicy dziecka, ma także mało skutków ubocznych,
niedostępny na terenie Polski, o wprowadzeniu produktu
leczniczego na rynek decydują indywidualnie państwa EU. Nie
zaleca się stosowania tego proeparatu u osób z zaburzeniami
pracy serca [Decyzja Komisji Europejskiej nr WC500172573]
Metoklopramidum
Lek o podobnym dzianiu, jak domperidon, jednak obciążony
skutkami ubocznymi u matki, ze względu na oznaczenie może być
bezpiecznie dla dziecka stosowany w okresie laktacji. Do
najczęstszych skutków ubocznych należą: DEPRESJA (nie woelno
stosować u kobiet z depresją), biegunka, sedacja, rozstrój
żołądka, nudności, drgawki i objawy pozapiramidowe
Sulpiryd
Lek psychotropowy, wypisywany tylko przez lekarza psychiatrę,
Zastosowanie (ulotka): Ostre i przewlekłe psychozy
schizofreniczne. Stany depresyjne w przebiegu schizofrenii,
zespoły
urojeniowo-depresyjne,
przewlekłe
psychozy
paranoidalne (bez pobudzenia), przewlekłe psychozy alkoholowe,
zaburzenia psychosomatyczne. Lek pomocniczy w terapii
uzależnienia alkoholowego. Rzadziej stosuje się w zaburzeniach

żołądkowo-jelitowych (choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
wrzodziejące zapalenie jelit), w migrenie i zawrotach głowy o
różnej etiologii. Skutki uboczne (ulotka): Może powodować
nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, bezsenność i
inne zaburzenia snu, bóle głowy, drażliwość, zaburzenia
koncentracji, depresję. W pojedynczych przypadkach mogą
wystąpić: niepokój ruchowy i drżenia mięśni, późne dyskinezy
(są to nieskoordynowane i niezależne od woli ruchy kończyn lub
całego ciała, wyginanie i prężenie, mimowolne ruchy warg,
wysuwanie i chowanie języka). Ponadto podczas leczenia może
wystąpić wzrost masy ciała oraz zwiększenie stężenia
prolaktyny we krwi.
Lek może wpływać na sprawność
psychofizyczną. W trakcie trwania terapii nie należy prowadzić
pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.
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