KARMIENIE
PRÓCHNICA

PIERSIĄ,

A

Tekst przetłumaczony z języka francuskiego przez Agnieszkę
Świrniak, zaczerpnięty z jej bloga:
http://cycusialka.bloog.pl/id,4107680,title,Koniec-rozterek-na
-temat-prochnicy-,index.html?smoybbtticaid=61730c
Oto artykuł, przetłumaczony ze strony La Leche League France
http://www.lllfrance.org/allaitement-information/caries.htm
(prawo rozpowszechniania ich materiałów, pod warunkiem podania
źródła),
Tytuł oryginału: „Caries et allaitement”, opublikowany w:
„Allaiter Aujourd’hui” („Karmienie piersią w dzisiejszych
czasach”) nr 54, LLL France 2004

Gdy baczniej przeglądniemy się badaniom na temat próchnicy i
karmienia piersią, to zauważymy, ze jedyne przeprowadzone
analizy, mówiące o ewentualnym związku miedzy karmieniem
piersią a próchnica dotyczą odizolowanych przypadków i opisują
jedno lub dwoje dzieci. Żadne z badań typu epidemiologicznego
nie wykazało zależności miedzy karmieniem piersią a próchnicą.
Wręcz przeciwnie, wiele badan (Oulis 1999, Torney 1992,
Weerheimij 1998) „uwolniły” karmienie piersią od wszelakiej w
tym wypadku odpowiedzialności.
Większość dentystów uogólnia „syndrom butelkowy” do karmienia
piersią. Syndrom butelkowy, to próchnica, która rozwinęła się
w wyniku przedłużonego ssania butelki z mlekiem modyfikowanym
przez kilka godzin, a nawet cala noc. Bywają to nawet butelki
ze słodkimi płynami. Skuterkiem może być nawet całkowity brak
zębów w wieku 3 – 4 lat.

Dzieje się tak z powodu braku wiedzy na temat różnicy miedzy
piciem mleka matczynego z piersi a modyfikowanego z butelki.
DLACZEGO KARMIENIE PIERSIĄ NIE POWODUJE PRÓCHNICY?
1. Zacznijmy od tego, ze mleko matki nie obniża znacznie pH
w ustach dziecka, w przeciwieństwie do prawie wszystkich
mlek modyfikowanych. A bakteria, która jest głównie
odpowiedzialna za próchnicę – Streptocoque mutans (S.
mutans) rozwija się wyjątkowo dobrze przy niskim pH.
2. Większość mlek modyfikowanych jest świetna pożywka dla
rozwoju bakterii, w przeciwieństwie do mleka ludzkiego,
które ma właściwości antybakteryjne. Wiemy na przykład,
ze S. mutans jest bardzo wrażliwy na działanie
laktoferryny (klik) (oznacza to, ona go niszczy),
jednego z najważniejszych składników mleka kobiecego.
(Palmer 2000)
3. Zaobserwowano, że mieszanki rozpuszczają szkliwo zębów,
w przeciwieństwie do mleka matki, które powoduje
osadzanie się wapna na i fosforu w szkliwie (proces
zwany remineralizacją).
4. Sam mechanizm ssania piersi powoduje, iż praktycznie
niemożliwe jest, żeby mleko zalegało w buzi dziecka, w
przeciwieństwie do tego, co dzieje się przy karmieniu
butelka, co wyjaśnia termin: „próchnica butelkowa”. Po
odruchu ssania, powodującym wypłyniecie mleka z piersi,
następuje odruch przełykania, dziecko musi przełknąć,
aby móc kontynuować ssanie. Natomiast przy piciu z
butelki, mleko może lecieć do ust dziecka nawet, jeśli
ono nie ssie. Jeśli dziecko go nie przełknie, będzie ono
zostawać w przedsionku jamy ustnej, a zęby będą w nim
zanurzone.
5. W końcu, suchość w ustach jest jednym z czynników,
mogących wywoływać wczesna próchnice. Nocą produkujemy
mniej śliny, zwłaszcza u osób, oddychających ustami.
Natomiast dziecko, które ssie jeszcze nocą, nadal
produkuje silne, co może pomóc w zwalczaniu tejże

suchości w ustach, sprzyjającej próchnicy.
SKĄD SIĘ BIERZE PRÓCHNICA?
Mimo tego, regularnie spotyka się dzieci karmione piersią,
które maja próchnice. Jeśli to nie karmienie piersią jest jej
przyczyna (można by powiedzieć, ze dzieci te maja próchnice
nie z powodu karmienia piersią, ale mimo tego), to skąd się
ona bierze?
Bierze się z tych samych przyczyn, co u wszystkich dzieci,
karmionych piersią lub nie – braki w szkliwie, dziedziczność
lub wada wrodzona (w związku z czymś, co zdarzyło się podczas
ciąży – gorączka, choroba, stres, leki, złe odżywianie się),
wcześniactwo, gorączka u dziecka, zła higiena jamy ustnej,
zbyt duże spożycie słodkich pokarmów i napojów (nie
zapominajmy o cukrze, często obecnym w lekach pediatrycznych),
infekcje S. mutans – niektórzy uważają, że bakteria ta jest
odpowiedzialna za 90% wczesnej próchnicy. Najczęściej przenosi
się ja z matki na dziecko podczas częstych kontaktów takich
jak buziaki lub jedzenie tymi samymi łyżeczkami, widelcami, z
tego samego talerza, itp, itd. Tłumaczy to z pewnością wyniki
badan Serwint 1993, które wykazały związek pomiędzy próchnica
u matki, a pojawieniem się próchnicy u jej dziecka.
Poleca się czasami w ramach zapobiegania, zęby matka od końca
ciąży płukała usta roztworem fluoru lub chloroheksydy, jest to
jednak środek kontrowersyjny i powinien być skonsultowany z
dentysta. Można zminimalizować możliwość zakażenia dziecka
przez matkę S. mutans, redukując do minimum drogi zakażenia
poprzez NIE jedzenie przy użyciu tych samych nakryć, NIE
pożyczanie szczoteczki do zębów, itd.) oraz starać się nie
obniżać pH w ustach dziecka (np. nie wprowadzać mleka
modyfikowanego 1 ).
Jeśli jednak próchnica już wystąpiła trzeba oczywiście ja
leczyć (a nie mówić sobie – to tylko mleczaki, to nic
groźnego) u dentysty wyspecjalizowanego w leczeniu dzieci.
Można także zrobić „test ślinowy”, który zmierzy ryzyko

próchnicy. Specyficzne wzmocnienie ząbków przeciw S. mutans
może się wówczas okazać pomocne (antybakteryjne płukanki,
antybakteryjny lakier nazębny, w opracowaniu jest nawet
szczepionka). (Reagan 2002).
1

lub innych słodkich napoi – np słodkich herbatek, czy glukozy
oraz słodyczy, a po każdym kontakcie myc zęby dziecka –
przypis mlecznewsparcie.pl
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