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Kľúčová otázka
Je umelé mlieko skutočne veľmi podobné, či 
takmer rovnaké ako materské mlieko?
Ak by to tak bolo, bolo by ťažké vysvetliť 
akékoľvek zdravotné riziká spojené s 
podávaním umelej výživy.
Je však skutočne veľmi podobné alebo 
takmer úplne rovnaké ako materské mlieko?
Nie. Aj v dnešnej dobe je umelé mlieko len 
veľmi povrchne podobné materskému 
mlieku.
O tomto niet žiadnych pochýb!



Je umelé mlieko takmer také ako 
materské mlieko?

Ako by mohlo byť?
Nevieme presne, čo vlastne v materskom mlieku je
Nič také ako štandardné materské mlieko neexistuje
Dokonca aj spoločnosti vyrábajúce umelé mlieko 
priznávajú, že nie všetky deti potrebujú presne tú 
istú výživu
A samozrejme, využijú to na reklamu svojich 
produktov (špeciálne umelé mlieko pre špeciálne 
bábätká)
Pričom nás súčasne presviedčajú, že umelé mlieko 
je prakticky identické s materským mliekom



Citát z:
Umberto Eco - Travels in Hyperreality

... americká fantázia požaduje 
skutočné a aby to získala, musí 
vytvoriť úplný podvod



Ako sa materské mlieko mení
Každej žene sa tvorí iné mlieko 
Vzhľadom na gestačný vek dieťaťa
Vzhľadom na stravu matky
Mení sa počas dňa
Podľa toho, koľko času uplynulo od pôrodu
Počas kŕmenia
V závislosti od toho, ktorý prsník ponúknete 
ako prvý
Počas menštruačného cyklu
Vzhľadom na počet predchádzajúcich 
tehotenstiev
V závislosti od toho, akým spôsobom sa 
mlieko získa



Zmeny počas dňa



Zmeny v obsahu tuku počas 
jedného dojčenia



Zmeny v obsahu lyzozýmu po 
18. mesiaci



Ale…



Jedna vzorka nestačí
Dhonukshe-Rutten RAM, Vossenaar M, 
West CE et al. Day-to-Day variation in 
Iron, Zinc and Copper in breastmilk of 
Guatemalan Mothers. J Pediatr Gastro 
Nutr 2005;40:128-34



Počet po sebe nasledujúcich dní, v ktorých sa 
od každej ženy odoberá mlieko, potrebných na 

to, aby sme získali stabilný odhad



Čo je adekvátna vzorka?
To tiež nevieme
Mnohé staré štúdie (na ktoré sa 
dodnes odkazujeme) používali mlieko, 
ktoré odkvapkávalo pri dojčení z 
druhého prsníka
Zhoduje sa odsaté mlieko s tým, ktoré 
dieťa získa, keď saje na prsníku? 



Už je známe, že dojčené dieťa 
pije menej než sa myslelo 
kedysi, omnoho menej než 

dieťa kŕmené umelým 
mliekom



Výlučne dojčené, dobre 
priberajúce 5-mesačné dieťa 

získava nanajvýš len o 10-15 % 
viac mlieka, než výlučne 

dojčené, dobre priberajúce 
mesačné dieťa, aj napriek tomu, 
že 5-mesačné dieťa váži dvakrát 

toľko



Kolostrum je zázračná tekutina

Viac Na, K, Cl, bielkovín, vitamínov 
rozpustných v tukoch
Viac minerálov
Bohaté na imunoglobulíny, najmä na sIgA
Bohaté na bunky (100 000-5 000 000 
leukocytov v ml)
Tuk tvoria väčšinou dokosahexénové, 
arachinódové a linolénové kyseliny





Okrem toho, kolostrum... 
urýchľuje usídlenie mikroflóry tvorenej 
L. bifidus v tráviacom trakte
urýchľuje vylučovanie smolky
je najlepšou „liečbou“ v prevencii 
hypoglykémie a hyperbilirubinémie



Reklama na umelé mlieko



Takže prečo by mali chýbať 
ostatné dôležité zložky?



Veľa sa rozpráva o tom, čo 
chýba v materskom mlieku. 

Ale o tom, čo chýba v umelom 
mlieku, hovoríme málo.

Pretože by to trvalo celý deň.



Čo chýba v materskom mlieku? 

1. Železo?
Nie, v materskom mlieku je to práve také 
množstvo železa, ako je potrebné
Súčasne so zásobami, ktoré dieťa získava 
pri pôrode, to pravdepodobne postačuje na 
to, aby dieťa malo dostatok železa do 6-9 
mesiacov

1. Vitamín D?
K materskému mlieku nie je potrebné 
pridávať vitamín D



Ako získať vitamín D zadarmo 
(február)



Čo chýba v umelom mlieku?
Čo takto kolostrum?
Kde sa dá kúpiť Sunarostrum? 
Nutrilonostrum?
Dobré Začiatostrum?



Ktoré umelé mlieko je najviac 
podobné kolostru?



Materské mlieko sa mení v závislosti 
od doby, ktorá uplynula od pôrodu; 

pozrite tento email
Dnes mi telefonovala žena, ktorej sestra 
užíva drogy a dnes porodila. Dieťa zostáva v 
nemocnici a lieči sa z abstinenčných 
príznakov. Matka dieťa opustila a o dieťa sa 
bude starať jeho teta. Mám otázku: jeho teta 
ho chce dojčiť, keďže stále dojčí svoje 11-
mesačné dieťa. Je jej mlieko vhodné pre 
novorodenca, alebo by sa malo dieťa okrem 
toho na prsníku dokrmovať?



Takže – malo by sa toto dieťa 
dokrmovať umelým mliekom?
Prečo?
V čom konkrétne dokáže umelé mlieko 
nahradiť kolostrum lepšie než mlieko 
matky, ktorá dojčí 11-mesačné dieťa? 
Aké staré bolo teliatko, ktorého matka 
vytvorila mlieko, z ktorého sa vyrobilo 
umelé mlieko? 





Biele krvinky?







Imunitné faktory v materskom 
mlieku



A toto vonkoncom nie sú všetky 
imunitné faktory, ktoré sa v 

materskom mlieku vyskytujú, ale 
v umelom mlieku chýbajú 



Materské mlieko šité na mieru











Ak matka trpí autoimunitným ochorením, 
môže preniesť chorobu na dieťa 

prostredníctvom protilátok v mlieku? 
1. Najčastejšie sa vyskytujúcim 

imunoglobulínom v materskom mlieku je 
sekrečný IgA, ale neexistuje dôkaz, že by 
sekrečný IgA bol patogénnou protilátkou v 
autoimunitných ochoreniach. 

2. V každom prípade sekrečný IgA sa 
neabsorbuje cez gastrointestinálny trakt. 

3. Neexistuje dôkaz, že IgG z materského 
mlieka sa absorbuje do obehového systému 
dieťaťa. 

4. IgM je takisto z obehového systému dieťaťa 
vylúčený. 



Oligosacharidy



Umelé mlieko obsahuje také isté 
množstvo bielkovín ako materské 

mlieko – skutočne? 
Materské mlieko obsahuje 8 až 15 g/l bielkovín
Je to o trochu menej než väčšina umelých mliek 
(väčšinou obsahujú 15 g/l alebo viac)
Avšak:
Až 60-65% (asi 5 g/l) bielkovín z materského mlieka 
tvorí laktoferín a ten sa nevstrebáva z čreva!
Asi 0,5 g/l bielkovín tvorí imunoglobulín, ktorý sa 
taktiež z čreva nevstrebáva!

�umelé mlieko obsahuje omnoho väčšie množstvo 
bielkovín





A čo proteín S100B?
S100B je acidický proteín z rodiny EF-hand 
proteínov viažucich kalcium, ktorý je 
charakteristický typickým kalcium-viažucim 
motívom tvoreným štruktúrou dvoch alfa 
závitníc spojených slučkou.
Čokoľvek toto znamená
Môže byť dôležitý pre rozvoj mozgu
V materskom mlieku prítomný v omnoho 
vyšších koncentráciách než v umelom 
mlieku (a je ho viac v zrelom mlieku než v 
kolostre)



Kmeňové bunky v materskom 
mlieku

Pozrite:
Cregan MD, Fan Y, Applebee, A, et al. 
Identification of nestin-positive 
putative mammary stem cells in human 
breastmilk, Cell Tissue Res (2007) 329:
129–136.



To je pekné, ale znamená to 
niečo pre dieťa?

Samozrejme, že znamená!
Štúdie existujú, problém je však, že príliš 
veľa ľudí uprednostní nedôverovať im, 
pretože im to nevyhovuje
Akonáhle sa uverejní jedna štúdia, ktorý 
pochybuje o správnosti výsledkov mnohých 
štúdií, vypočujete si: „Vidíte? Umelé mlieko 
je rovnako dobré!“ 
Štúdie dokazujúce riziká nie sú nikdy 
urobené tak dobre, ako štúdie dokazujúce, 
že riziko neexistuje... 



Dokonalý príklad
Viacerí neverili, že polynenasýtené mastné kyseliny 
s dlhými reťazcami v materskom mlieku môžu 
spôsobovať, že deti budú „šikovnejšie“
Možno nebudú
Ale keď prišlo na trh nové umelé mlieko, počul som, 
že pediater povedal: „ Teraz už je umelé mlieko také 
kvalitné ako materské.“ 
Deti sú šikovnejšie, len ak sú polynenasýtené 
mastné kyseliny s dlhými reťazcami v umelom 
mlieku?
Pozrite si stránku Meada Johnsona „materské 
umelé mlieko--Enfamil“: neospravedlniteľne 
neetický marketing! http://www.enfamil.
com/app/iwp/enfamil/productDetail.do?dm=enf&id=-
10733&iwpst=B2C&ls=0&csred=1&r=3422101508 

http://www.enfamil.com/app/iwp/enfamil/productDetail.do?dm=enf&id=-10733&iwpst=B2C&ls=0&csred=1&r=3422101508
http://www.enfamil.com/app/iwp/enfamil/productDetail.do?dm=enf&id=-10733&iwpst=B2C&ls=0&csred=1&r=3422101508
http://www.enfamil.com/app/iwp/enfamil/productDetail.do?dm=enf&id=-10733&iwpst=B2C&ls=0&csred=1&r=3422101508


V skutočnosti...
O tom, že by jednoduché pridanie DHA a 
ARA do umelého mlieka zabezpečovalo 
výhody, ktoré by mali zabezpečovať, nie sú 
dôkazy.
Tieto polynenasýtené mastné kyseliny s 
dlhými reťazcami musia byť pridané v 
správnych pomeroch a z umelého mlieka sa 
neabsorbujú tým istým spôsobom ako z 
materského mlieka.
Štúdie nepodporujú predstavu, že ich 
pridanie do umelého mlieka prináša výhody.
See http://cornucopia.org/DHA/DHA_FullReport.pdf 

http://cornucopia.org/DHA/DHA_FullReport.pdf


A ešte jednu vec v umelom 
mlieku nenájdete... 

Dojčenie!
Ako som na to mohol zabudnúť?
Pretože v predstavách bohatého 
človeka človeka v industrializovanej 
spoločnosti... 

kŕmenie fľašou=dojčenie



Dojčenie pomáha predchádzať 
srdcovým ochoreniam

Toscke AM et al. (2001) Overweight and 
obesity in 6- to 14-year-old Czech children in 
1991: Protective effect of breast-feeding. J 
Pediatr 141: 764-9.
von Kries R et al. (1999) Breastfeeding and 
obesity: cross sectional study. BMJ 319: 
147-150.
Ravelli AC et al (2000) Infant feeding and 
adult glucose tolerance, lipid profile, blood 
pressure, and obesity. Arch Dis Child 82: 
248-52



Dojčenie pomáha predchádzať 
srdcovým ochoreniam v dospelosti

Armstrong J et al (2002). Breastfeeding and 
lowering the risk of childhood obesity. Lancet 359: 
2003-04
Owen CG et al (2002). Infant Feeding and Blood 
Cholesterol: A Study in Adolescents and a 
Systematic Review. Pediatrics 110: 597-608
Singhal A, Cole T, Lucas A. Early nutrition in 
preterm infants and later blood pressure: two 
cohorts after randomised trials. Lancet 2001;357:
413-9
Martin RM, Ness AR, Gunnell D, Emmett PE, Smith 
GD for the ALSPAC Study Team. Does 
breastfeeding in infancy lower blood pressure in 
children. Circulation 2004;109:1259-66



Umelé mlieko: koktail z ťažkých 
kovov



Príliš mnoho…
príliš mnoho hliníka
100x viac v umelom mlieku vyrobenom z 
kravského mlieka
2000x viac v umelom mlieku vyrobenom zo 
sóje
príliš mnoho mangánu
príliš mnoho olova
príliš mnoho kadmia
príliš mnoho železa







Omyly a umelé mlieko



Stiahnutia umelých mliek z 
predaja

1978
Enfamil kontaminovaný E. coli
1979
stiahnutý SMA (nedostatočná 
homogenizácia)
Umelé mlieka Neomulsoy a CHO free 
spôsobili hypochloremickú alkalózu
1980
Soyalac obsahoval príliš veľa vitamínu D
stiahnutý Enfamil (skysnutý, zelenej farby, 
zrazený)



Stiahnutia (pokračovanie)
1981
stiahnutý Enfamil (prílišné množstvo 
rozpúšťadiel)
1982
stiahnuté SMA, Nursoy (chýbal v ňom 
vitamín B6)
stiahnutý SMA (obsahoval čierny 
materiál)
SMA zapáchal a mal oddelený tuk



Stiahnutia (pokračovanie)
1983
stiahnutý Soyalac (problém so 
stabilitou vitamínu A)
stiahnutý Naturlac (chýbal tiamín, meď 
a vitamín B6)
Similac, Isomil obsahovali karcinogény 
(trichlóretylén a parchoretylén)



Stiahnutia (pokračovanie)
1984
Neo-Ag-U (tchajvanský) nedostatok 
vápnika
De-lact Infant obsahoval kalceinát 
vápnika (ktorý sa považuje za 
nebezpečný pre deti)
Enfamil obsahoval Enterobacter 
cloacae



Stiahnutia (pokračovanie)
1985
stiahnutý Kama-Mil (nedostatok 
kyseliny listovej, zinku a vitamínu D)
stiahnutý Nutra-Milk (nedostatok živín)
Stiahnuté umelé mlieko vyrábané z 
mäsa zn. Gerber (nadbytok vitamínu D)
Carnation evaporated milk z Austrálie 
chybne označený ako Prosobee



Stiahnutia (pokračovanie)
1986
stiahnutý Soyalac (postupná 
degradácia vitamínu A)
1993
v Kanade stiahnutý Soyalac a Enfalac 
(kontaminácia baktériami)
Nesprávne označenie na Similacu







Správa potravín a liečiv (FDA) 
upozorňuje verejnosť na 

stiahnutie práškovej formy 
umelého dojčenského mlieka (1. 

november 2002): pozri http:
//www.fda.

gov/bbs/topics/NEWS/2002/NEW
00849.html

http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2002/NEW00849.html
http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2002/NEW00849.html
http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2002/NEW00849.html
http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2002/NEW00849.html




Ďalšie stiahnutie (február 2005)

Práškové umelé dojčenské mlieko Similac Advance 
so železom
FDA a Ross Products Division laboratórií 
spoločnosti Abbott oznámili stiahnutie ... v 
dôsledku prítomnosti čiernych plastových 
čiastočiek objavených v malom množstve 
plechoviek. Častice sa do balení dostali následkom 
The particles are the result of an isolated 
manufacturing event that has already been 
corrected. V súvislosti s touto udalosťou neboli 
zaznamenané žiadne závažné ujmy na zdraví či 
bezpečnosti. No serious health or safety reports 
have been received that are attributed to this 
situation.
http://www.fda.
gov/medwatch/SAFETY/2005/safety05.htm#Similac 

http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2005/safety05.htm
http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2005/safety05.htm


A…
Pre tých, ktorí si potrpia na exotické 
jedlá... 
Zaujímavé potraviny, ktoré boli 
objavené ako súčasť umelého mlieka: 
potkanie chlpy
kúsky skla
melamín – v dôsledku pančovania 
mlieka ľuďmi, ktorí na ňom chceli 
zarobiť



Myslíme si, že ide o pokrok! Francúzsko, 
1902 – pančované mlieko zabíja





Iné zdroje omylov
Omyly spôsobené rodičmi
koncentrát namiesto tekutého, už 
zarobeného, umelého mlieka
chyby pri zarábaní
podľa jednej štúdie 16% 
pravdepodobnosť sa zvyšuje, keď ho 
dodáva potravinová banka





Riziká pre matku
rakovina vaječníkov
rakovina endometria
rakovina prsníkov
osteoporóza
nedostatok železa
pomalšie zavinovanie maternice



Rakovina prsníkov
Ženy, ktoré dojčili, majú omnoho menšiu 
pravdepodobnosť, že dostanú rakovinu 
prsníka
Spolupracujúca skupina skúmajúca hormonálne 
faktory pri rakovine prsníkov. Rakovina prsníkov a 
dojčenie: opätovná analýza jednotlivých dát zo 47 
epidemiologických štúdií v 30 krajinách, zahŕňajúca 
50 302 žien s rakovinou prsníka a 96 973 žien bez 
tejto rakoviny. Lancet 2002;360:187-195
Táto štúdia spája > 80 % celosvetových 
epidemiologických údajov o rakovine prsníkov a 
dojčení. 





Čo to znamená? 
„Rakovinu prsníkov diagnostikovali v roku 1990 u 
asi 470 tisíc žien v rozvinutých krajinách a 320 tisíc 
žien v rozvojových krajinách.“
„Odhady získané v tejto štúdii poukazujú na to, že 
ak by ženy v rozvinutých krajinách mali priemerne 
2,5 detí a každé by dojčili o 6 mesiacov dlhšie než v 
súčasnosti dojčia, zabránilo by sa každoročne asi 
25. tisícom (5 %) prípadom rakoviny prsníka. A ak 
by každé dieťa dojčili o ďalších 12 mesiacov dlhšie, 
ročne by sa zabránilo asi 50 tisícom prípadom 
výskytu rakoviny prsníka (11 %).“



Ďalšie riziká pre matku
ťažkosti pri dosahovaní pôvodnej 
hmotnosti 
pocit nekompetentnosti
sťažené naviazanie sa na dieťa
výdavky





Cukrovka 2. typu
Stuebe AM, Rich-Edwards JW, Willett 
WC, et al. Duration of lactation and 
incidence of type 2 diabetes. J Am Med 
Assoc 2005;294:2601-2610
„V dvoch rozsiahlych kohortných 
štúdiách sa dlhšie trvanie dojčenia 
spájalo so zníženým výskytom 
cukrovky 2. typu”. 



Metabolický syndróm
Ram K, Bobby P, Hailpern S, et al. Duration 
of lactation is associated with lower 
prevalence of the metabolic syndrome in 
midlife—SWAN, the study of women’s health 
across the nation. Am J Obstet Gynecol 
2008;198:268.e1-268.e6.
„Dĺžka dojčenia sa spája s nižším výskytom 
metabolického syndrómu metabolického 
syndrómu z hľadiska reakcie na podanie 
lieku pri ženách v strednom veku, ktoré 
rodili.”



Čo je metabolický syndróm?
Pri metabolickom syndróme nastáva 
súčasný výskyt metabolických 
abnormalít: 
inzulínová rezistencia, dyslipidémia, 
hypertenzia a obezita.
Ženy s metabolickým syndrómom sa 
vystavujú vyššiemu riziku cukrovky, 
závažných kardiovaskulárnych epizód 
a zvýšeniu úmrtnosti vo všeobecnosti. 



Riziká pre spoločnosť
umelé mlieko ako riziko pre životné 
prostredie 
strata antikoncepčného účinku
strata bezpečia, stabilného začiatku 
pre dieťa





























Podľa západnej civilizácie sa 
umelé mlieko považuje za 

nevinné, pokým sa nedokáže 
opak, zatiaľčo materské 

mlieko je vinné, dokiaľ nie je 
preukázaná jeho nevina.

RV Short. 1988.




