DLACZEGO MLEKO KOBIECE JEST
ŻYWE? – BAKTERIE PROBIOTYCZNE
W MLEKU KOBIECYM
Pisaliśmy
już,
że
mleko
mastki
jest
żywe,
gdyż
zawiera
przeciwciała
odpornościowe, mleko matki
jest żywe także ze względu na
mnogość
dobrych
mikroorganizmów spełniających
niezwykle ważne funkcje w
organizmie niemowlęcia.
PROBIOTYKI
Są to mikroorganizmy żyjące w organizmie człowieka lub
dostarczane z zewnątrz. Większą grupę stanowią bakterie, ale
do grupy organizmów probiotycznych zaliczamy również grzyby. O
probiotykach pisaliśmy już 2 lata temu: Probiotyki, dziś
napiszemy z innej strony, o licznych bakteriach w organizmie
człowieka i w mleku matki.
Uznaje się, że wnętrze macicy jest jałowe, ale kiedy pęka
worek owodniowy rozpoczyna się kolonizacja płodu, pierwsze
komensale (czyli mikroorganizmy współistniejące w symbiozie z

człowiekiem) i patogeny mogą wniknąć do wnętrza, intensywna
kolonizacja jednak rozpoczyna się w chwili przechodzenia płodu
przez kanał rodny (dlatego tak ważne jest regularne badanie
stanu pochwy w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem posiewu w
kierunku paciorkowców beta-hemolizujących – wymaz GBS
pomiędzy 35 a 37 tyg ciąży), wówczas skóra płodu, ale i układ
oddechowy czy przede wszystkim układ pokarmowy zostają
skolonizowane przez mikroflorę układu rodnego matki. Stąd tez
znaczące różnice w pomiędzy naturalną flora jelitowa niemowląt
rodzonych drogą cięcia cesarskiego lub „w czepku” czyli z
całym workiem owodniowym, a tymi, które rodziły się drogą
waginalna i miały kontakt z mikroflorą pochwy. Zaleca się aby
kobietom, które rodzą drogą cięcia cesarskiego, oraz te u
których nie pękł worek owodniowy w trakcie I okresu porodu
(można na wszelki wypadek zawczasu) umieścić w drogach rodnych
jałowy gazik, po urodzeniu przetrzeć nim twarz i usta dziecka,
kolonizując prawidłową florą skórę noworodka.
Kolejnym etapem kolonizacji, jest zasiedlanie układu
pokarmowego noworodka, licznymi bakteriami probiotycznymi,
znajdującymi się w siarze matki. Dlatego tak ważne jest
niezwłoczne przystawienie noworodka do piersi mamy, a nie
nakarmienie sztucznym, jałowym mlekiem. Przystawienie dziecka
do piersi jest standardem, regulowanym przez Rozporządzenie
Ministra Zdrowia, nie jest jednak powszechnie praktykowane na
blokach porodowych.
Zasiedlenie przewodu pokarmowego w pierwszych chwilach życia
jest strategiczne dla prawidłowego rozwoju jelit noworodka i
ma znaczenie na całe życie. Jak wielokrotnie wspominałam
tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, profil bakterii w kale niemowląt
karmionych piersią i karmionych mieszanie lub sztucznie różnią
się od siebie znacząco, jednocześnie pewne szczepy zawarte w
pokarmie mamy wykazują właściwości prewencyjne, podczas gdy te
które występują w mieszankach mlekozastępczych, lub powstają
spontanicznie u niemowląt nie karmionych wyłącznie naturalnie
są odpowiedzialne za wzrost ryzyka rozwoju alergii[4]. Przy czym

jednokrotne podanie mieszanki zmienia profil bakterii
bezpowrotnie, uznaje się jednak, że potrzeba 30 dni wyłącznego
karmienia piersią, aby odbudować prawidłowy profil mikrobioty
jelit, profil ten już jednak nigdy nie będzie taki sam jak w
przypadku dzieci, które nie były dokarmiane pokarmem
sztucznym. Ta interwencja medyczna (podanie mieszanki)
zwiększa ryzyko rozwoju alergii, wyprysku alergicznego i
innych chorób autoimmunologicznych. Naukowcy odkryli, że
pokarm każdej matki jest inny i zawiera ponad 700 różnych
szczepów mikroorganizmów.
Probiotyki pełnią ważną rolę ochronno – prewencyjną. Ochronny
efekt działania probiotyków przed infekcjami wirusowymi,
bakteryjnymi i grzybiczymi został we wczesnym dzieciństwie
udowodniony w wielu opracowaniach naukowych. Bifidobacteria
jest pierwszą i dominującą bakterią wykrywaną w stolcu
noworodków karmionych piersią, podczas, gdy u dzieci
karmionych sztucznie dominują enterobacterie, jednak po
miesiącu u obu grup dominuje bifidobakteria. Ważne jest
zwrócenie uwagi na fakt, że u niemowląt karmionych piersią 10krotnie przewyższa wartości w stosunku do niemowląt nie
karmionych piersią. Wykazano również, że Lacillobacilus casei
GG stymuluje przeciwciała sIgA (przypominam, przeciwciała
działające głównie w jelitach, pełniące funkcje ochronne w
infekcjach jelitowych i chorobach jelit) do wytwarzania obrony
przeciwko rotawirusom. Bifidobacterium lactis HN019 może
zredukować ryzyko biegunki
w wyniku rotawirusów and
Escherichia coli. Przypuszcza się że poprzez mechanizm
ochrony za sprawą mediacji odpornościowej. Kolejne badanie
sugeruje, że substancje antymikrobowe produkowane przez L
acidophilus mogą neutralizować enterotoksyny E coli[5].
W jaki sposób bakterie jelitowe przedostają się do pokarmu
kobiecego. Najnowsze badania donoszą, iż przedostają się
poprzez węzły chłonne krezkowe (krezka to taka błona, w której
„zawieszone są” narządy jamy brzusznej, taki stelaż,
umieszczone są w niej również naczynia krwionośne i

limfatyczne). Naczynia limfatyczne podobnie jak i krwionośne
oplatają pęcherzyki mleczne dostarczając komórek układu
odpornościowego. Ta droga tez pokazuje sposób wytwarzania
tolerancji dla tych korzystnych szczepów bakterii[4].
Typowa flora pokarmu kobiecego jest podzielona na 4 główne
gromady: Actinobacteria (z rodzajów takich jak Bifidobacterium
i Colinsella ), bacteroidetes (z rodzajów takich jak
Bacteroides i Prevotella ) Firmicutes (z rodzajów takich jak
Lactobacillus, Clostridium, Eubacterium i Ruminococcus ) i
Proteobacteria (np Enterobacter spp.). Innymi Phylum
zidentyfikowanymi w ciągu życia jest Verrucomicrobia
składająca się z jednego głównego gatunku mucyny degradującej:
Akkermansia muciniphila

PROBIOTYKI, A ALERGIE
Profil flory jelitowej niemowląt jest istotny dla rozwoju
alergii, za który odpowiadają 2 główne czynniki, wzajemni na
siebie oddziaływujące: predyspozycje genetyczne i środowiskowe
oddziaływania genu (np. styl życia, dieta). Niemowlęta
cierpiące na atopowe zapalenie skóry i alergie pokarmowe i są
bardziej podatne na rozwój innych alergii, takich jak astma
alergiczna w późniejszym życiu, w procesie znanym jako marsz
alergiczny.
Badania wykazały, iż Bifidobacterium spp. i Bacteroides spp z
mleka kobiecego mają ważny wpływ w prewencji rozwoju alergii,
w przeciwieństwie do rodzai w gromadach bacteroidetes i
Firmicutes związane z alergią w 2 badaniach obserwacyjnych i
wiązanych z mikrobioty charakterystyczna dla osób dorosłych
(spożywających pokarmy stałe, w tym mleko).
Dzieci nie karmione wyłącznie piersią dostają mieszanki, które
stymulują rozwój dorosłej, nieodpowiedniej dla etapu
rozwojowego flory jelitowej, co może zwiększać ryzyko rozwoju
alergii.

Ostatnią istotną rolą jest zapobieganie i regeneracja układu
pokarmowego w przebiegu biegunek bakteryjnych i wirusowych.
Rozliczne bakterie mają za zadanie regulowanie zaburzonej
flory układu pokarmowego. W przypadku wniknięcia patogenu
prawidłowa kolonia komensali, nie pozwala na rozwój kolonii
patogenicznej, w przypadku zaburzenia flory jelitowej, np. w
wyniku antybiotykoterapii, jelita nie mają bariery ochronnej,
dlatego tak istotne jest karmienie piersią w trakcie i po
zakończeniu antybiotykoterapii, tak często jak to możliwe,
oraz dodatkowe wzmacnianie flory jelitowej szczepami kwasu
mlekowego.
Z drugiej strony w przypadku wystąpienia infekcji układu
pokarmowego, kontynuacja karmienia piersią, jest najlepszą
formą odbudowania mikroflory jelitowej, nawet wprowadzając
wyłączne karmienie piersią na okres 2-3 tygodni u niemowląt i
dzieci starszych (powyżej 1 roku życia) w celu regeneracji
śluzówki, suplementując jednocześnie preparaty probiotykowe.
Wyłączne karmienie piersią ma strategiczne znaczenie dla
rozwoju prawidłowej, flory jelitowej, a każde podanie
mieszanki lub innego płynu w pierwszym półroczu, ma znaczenie
dla rozwoju liczebności mikroorganizmów oraz profilu flory
jelitowej.
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O karmieniu noworodka
Ostatnio narosło trochę nieprawd, ze skrajności budzenia
dzieci na karmienie o określonych godzinach, do odwrotnej,
totalnego nie budzenia.
Więc może trochę wyjaśnień. Nie budzimy zdrowych niemowląt,
które dobrze przybierają na wadze. Dla ścisłości niemowlę
to dziecko, które żyje na świecie dłużej niż 28 dni.
Sprawa inaczej wygląda w przypadku dzieci z przedłużającą
się żółtaczką, w tym przypadku regularne karmienia są
niezwykle ważne, dla prawidłowego przebiegu procesu
wypłukiwania bilirubiny, czy niemowląt z hipotrofią, gdzie
ważne są prawidłowe przyrosty.
NOWORODEK
To wyjątkowy okres w życiu, pierwsze 28 dni życia
pozamacicznego. W macicy dziecko maiło stałe dostawy
substancji ożywczych, dzięki temu mogło prawidłowo się
rozwijać. Noworodek ma niezwykle mały żołądek więc MUSI jeść
często, nie ma opcji przerw na spanie kilka godzin, w dzień
przerwy nie mogą być dłuższe niż 2h, a w nocy 3-4h. Jest to
zasada absolutnie bezdyskusyjna. Noworodek optymalnie jeśli

będzie jadł często nawet 12-15x/dobę, 10x to absolutne
minimum.
DLACZEGO?
W tym okresie dziecko jest najbardziej niestabilne w całym
swoim życiu, w macicy za regulację wielu procesów odpowiadała
mama i łożysko, teraz te niedojrzałe procesy organizm uczy się
regulować samodzielnie. Potrzebuje do tego ciągłej bliskości
matki, jej oddalenie się może prowadzić do przedłużonych
okresów snu, a te znowu do spadku poziomu glukozy, niski
poziom glukozy znowu wyłącza układ nerwowy autonomiczny, czyli
ten niezależny od woli, co może doprowadzić do śpiączki a
nawet śmierci noworodka.
Dlatego właśnie „wiszenie” dziecka przy piersi jest tak ważne
w pierwszym miesiącu życia. Ciągły kontakt skóra do skóry,
oddech matki i bicie jej serca pozwalają regulować się
niedojrzałym układom noworodka.
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Odkładanie noworodka do łóżeczka jest więc niebezpieczne dla
jego zdrowia i życia, tak jak pozwalanie mu na długie spanie,
zwłaszcza w drugim pokoju. Ta ciągła potrzeba kontaktu jest
uwarunkowana genetycznie i ewolucyjnie i nie jest niczym
nienaturalnym, jest jednym z mechanizmów, które zapewniły nam
przetrwanie gatunku przez wieki. Nasze mózgi, a wiec też
naszych dzieci niewiele różnią się od mózgów sprzed 150 000

lat, kiedy prowadziliśmy koczowniczy tryb życia, narażeni na
niebezpieczeństwa.
Co jeszcze się dzieje, kiedy dziecko jest w ciągłym bliskim
kontakcie z matką? Nie tylko regulują się jak wcześniej
wspomniałam układy oddechowy, krążenia, nerwowy, ale przede
wszystkim dziecko śpi płytko, bliski kontakt, zwłaszcza skóra
do skóry, powoduje że dziecko wyczuwa zapach matki i jej
piersi, a to znowu powoduje płytki sen i częste wybudzanie na
karmienie, optymalnie jeśli dziecko śpi przy piersi, tak to
kolejny powód, żeby nie podawać smoczka.
ALE WIĘC CZĘSTE KARMIENIE JEST WAŻNE
Najważniejszy jest wspomniany poziom glukozy we krwi. Jeśli
noworodek ma tak mały żołądek jak wspomniałam, wiec porcje
pokarmu jakie przyjmuje są niewielkie, a wiec niezwykle łatwo
doprowadzić to zaburzeń gospodarki węglowodanowej i spadku
poziomu glukozy, częste karmienie niweluje to zagrożenie i
pozwala utrzymywać stały poziom glukozy.
Komórki organizmu do pracy potrzebują przeze wszystkim glukozy
i tlenu (oddychanie tlenowe zachodzi w większości komórek w
ciele), niedobór glukozy powoduje zwolnienie metabolizmu i
procesów zachodzących w mózgu, aby ochronić mózg przed
uszkodzeniem, a to powoduje odłączenie układu nerwowego i
problem z wybudzeniem i nakarmieniem, dlatego własnie lepiej
zapobiegać, niż potem się martwić.
KIEDY NAKARMIĆ?
Nie da się karmić za często. Karmimy przy pierwszych oznakach
głodu: ruszanie językiem, ruszanie ustami, wkładanie rąk do
ust, wiercenie się. Powinno zostać nieograniczony czas przy
piersi. Można zmieniać piersi. Po przerwie 2h w dzień i 4 w
nocy, może być ospałe i ssać niechętnie.
OZNAKI PRAWIDŁOWEGO KARMIENIA:

STOLEC
w pierwszej dobie 1 (zwykle jest to smółka niedługo po
urodzeniu), w drugiej dobie 2 itd., od 5-tej doby może być
przy każdym karmieniu, ale przynajmniej 4-5/dobę, w kolorze
żółtym, o średnicy ok 2,5 cm.
MOCZ
Powinien być jasnożółty i rozjaśniać się z każdym dniem, aż
stanie się bardzo jasny (ciemny może niepokoić), i znowu 1x w
pierwszej dobie (zwykle niedługo po urodzeniu), 2 – w drugiej,
itd a od 5-tej doby w ilości co najmniej 5-6/dobę, o objętości
ok 3 łyżek stołowych – 45ml
PRZYROST MASY
Średni tygodniowy przyrost masy w okresie noworodkowym to
170g/tydzień
NATURA JEST GENIALNA
Podsumowując:
1. W

okresie

noworodkowym

dziecko

powinno

jak

najczęściej być przy piersi, optymalnie 12-15x na
dobę, ale może nawet ssać pierś non stop, wynika
to z procesów
przetrwanie

ewolucyjnych

zapewniających

1. Podawanie w tym okresie smoczka i odkładanie do łóżeczka
jest zagrożeniem dla zdrowia i życia noworodka oraz
laktacji, bo może doprowadzić do hipoglikemii i zaburzeń
laktacji.
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