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1. Umelé mlieko=materské 
mlieko

Vy tomu vážne veríte?



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

Ale súčasne sú odlišné a lepšie než umelé mlieka iných 
výrobcov, ktoré sú tiež 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



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



Umelo živené dieťa potrebuje, čím je 
staršie a čím viac váži, stále viac 

umelého mlieka.
V súčasnosti je už zrejmé, že dojčené dieťa 
prijíma menej mlieka, než sa kedysi 
predpokladalo, omnoho menej než dieťa 
kŕmené umelým mliekom
Výlučne dojčené, dobre priberajúce 5-
mesačné dieťa pije len, nanajvýš, o 10-15 % 
viac mlieka, než výlučne dojčené, dobre 
priberajúce mesačné dieťa, 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 osídlenie tráviaceho traktu 
mikroflórou tvorenou L. bifidus
urýchľuje vylučovanie smolky
je najlepšou „liečbou“ zabraňujúcou 
hypoglykémii a hyperbilirubinémii



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?



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. 



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



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.



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







Najbližší k materskému mlieku je 
jogurt?



3. Dojčenie buď funguje 
alebo nie

Takže vďaka Bohu za umelé 
mlieko



Štúdia, ktorá by si zaslúžila 
omnoho viac pozornosti

Righard L, Alade MO. Sucking 
technique and its effect on success of 
breastfeeding. 
Birth 1992;19(4):185-9



Z výsledkov
„Prechod na kŕmenie fľašou bol počas 
prvého mesiaca 10-krát častejší v skupine 
detí prisatých na bradavku (36 %, 9/25) než v 
skupinách so správnou technikou prisatia (v 
skupinách so správnou alebo správne 
upravenou technikou) (3,5 %, 2/57). P<0,001
„Pomer matiek výlučne alebo čiastočne 
dojčiacich bol v prvom mesiaci 64 % ku 96,5 
%, v dvoch mesiacoch 48 % ku 84 %, v troch 
mesiacoch 44 % ku 79 % a v štyroch 
mesiacoch 40 % ku 74 % (vo všetkých 
prípadoch P<0,01)



Záver

„Prekvapujúcim zistením tejto 
štúdie je, že je možné odhaliť 
nesprávne prisatie a napraviť 
techniku satia, čím sa zvýši šanca 
úspešne dojčiť.“



Videoklipy bábätiek 10 a 40 
hodín po pôrode



4. Dokrmovanie v prvých 
dňoch života je v poriadku

Ukážte mi dôkazy!



Kolostrum je jedinečná 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…
Umožňuje vytvorenie flóry tvorenej L. 
bifidus v tráviacom trakte
Inými slovami, normálnej črevnej mikroflóry
Toto môže vplývať na ochranu dieťaťa pred 
vznikom alergie
Umožňuje vylúčenie smolky
Čo je najlepšou „liečbou“ pri predchádzaní 
hypoglykémie a hyperbilirubinémie



Ak je, ako som spomínal, umelé 
mlieko také odlišné od 

materského, nakoľko je odlišné 
od kolostra? 





Kolostrum a umelé mlieko sú 
rovnaké z týchto hľadísk:

1. Obe sú tekutiny



Ktoré umelé mlieko je najbližšie 
ktorému kolostru?



Podávanie umelého mlieka
Deti, ktoré v prvých pár dňoch života 
dostávajú umelé mlieko, dostávajú potravu, 
ktorá je veľmi odlišná od normálnej, 
fyziologickej (kolostra)
Deti, ktoré v prvých pár dňoch života 
dostávajú umelé mlieko, dostávajú potravu v 
množstvách, ktoré sú omnoho väčšie, než 
to, čo by kedy získali z prsníka
O tomto niet žiadnych pochýb!



Kde sú dôkazy?
Kde sú dôkazy, že podávanie tejto 
nevhodnej potravy je bezpečné?
Kde sú dôkazy, že podávanie takého 
množstva kalórií, toľko veľakrát 
vyššieho než by dieťa malo dostať, je 
bezpečné?
Anekdoty nestačia! 
Bremeno dokazovania je na tých, ktorí 
požadujú zásah!



Ako môže uškodiť podanie umelého 
mlieka?

Teoreticky, jedna dávka umelého 
mlieka v prvých pár dňoch alebo 
týždňoch môže zvýšiť riziko rozvoja: 

1. Cukrovky prvého typu
2. Zápalového ochorenia čreva
3. Alergie
4. Astmy
5. Koliky



Zvýšené riziko zápalového 
ochorenia čreva

Iná črevná flóra u dojčeného dieťaťa 
než u dieťaťa kŕmeného umelým 
mliekom
Poranenia steny čreva vyúsťujúce do 
absorbcie cudzorodých bielkovín a 
iných makromolekúl
Spomalenie „uzavretia čreva“ 
Zvýšené riziko gastroenteritídy v 
mladom veku



Poranenie steny čreva?
Zdá sa, že výlučné dojčenie nezvyšuje riziko 
prenosu HIV viac než výlučné kŕmenie 
umelým mliekom
V skutočnosti môže mať dokonca ochranný 
účinok
Čiastočné dojčenie s akýmkoľvek 
dokrmovaním môže zásadným spôsobom 
zvýšiť riziko prenosu HIV
Zmiešané kŕmenie vyúsťuje do poškodenia 
steny čreva a ľahšieho prestupu vírusu do 
tela dieťaťa



Referencie
Coutsoudis A, Pillay K, Kuhn L, 
Spooner E, Tsai W-Y, Coovadia HM et 
al. Method of feeding and transmission 
of HIV-1 from mothers to children by 
15 months of age: prospective cohort 
study from Durban, South Africa. 
(Spôsoby kŕmenia a prenos HIV-1 z 
matiek na deti do 15 mesiacov, 
výskumná kohortná štúdia z Durbanu v 
Južnej Afrike) AIDS 2001;15:379-87 



Ďalšia štúdia
Iliff PJ, Piwoz EG, Tavengwa NV, et al. Early 
exclusive breastfeeding reduces the risk of 
postnatal HIV-1 transmission and increases 
HIV-free survival. (Rané výlučné dojčenie 
znižuje riziko postnatálneho prenosu HIV-1 a 
zvyšuje šancu na život bez HIV) AIDS 2005;
19:699-708
Záver: „Čím striktnejšie sú HIV-pozitívne 
matky schopné výlučne dojčiť, tým nižšie je 
riziko HIV alebo úmrtia ich dojčiat.“ 



Kŕmenie umelým mliekom a 
priepustnosť čreva

Pri kŕmení umelým mliekom sa črevo uzatvára 
neskôr (alebo – je zvýšená črevná priepustnosť)

1. Pri donosených deťoch:
Catassi C, Bonucci A, Coppa V, et al. Intestinal 
permeability changes during the first month: effect 
of natural versus artificial feeding. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 1995;21:383-386

1. Pri predčasne narodených deťoch:
Taylor SN, Basile LA, Ebeling M, Wagner CL. 
Intestinal permeability in preterm infants by feeding 
type: mother’s milk vs formula. Breastfeeding 
Medicine 2009;4(1):11-15



Alergia a astma
Skorý kontakt s cudzorodými 
bielkovinami, čím sa dieťa senzibilizuje
Väčšina štúdií dokazuje ochranu 
dojčených detí
Prítomnosť cudzorodých bielkovín v 
materskom mlieku neznamená, že 
dieťa získa alergiu na tieto bielkoviny
V skutočnosti je pravdepodobné, že to 
má ochranný význam!



Zvýšené riziko obezity
Zvýšená sekrécia inzulínu ako 
odpoveď na umelé mlieko
„Nastavenie“ dieťaťa, aby požadovalo 
viac kalórií počas prvých pár dní
Deti, kŕmené umelým mliekom, majú 
zvýšený príjem bielkovín
V porovnaní s dojčeným dieťaťom, 
neskôr potrebujú vyšší príjem kalórií



Obezita
Stettler N, Stallings V, Troxel AB, et al. 
Weight gain in the first week of life and 
overweight in adulthood. A cohort study of 
European American subjects fed infant 
formula. Circulation 2005;111:1897-1903
„Záverom táto štúdia dokazuje signifikantný 
nárast rizika nadváhy pri dospelých, ktorý je 
spojený s narastajúcim hmotnostným 
prírastkom počas prvého týždňa života.“
V skutočnosti nedokazuje nič: príčina a 
dôsledok môžu byť aj obrátené



Je počas prvých dní nevyhnutné 
podávať umelé mlieko?

Nie, ak matky získajú správnu pomoc pri 
prisávaní dieťaťa
Ak sa matke podarí správne prisatie 
dieťaťa

�dieťa bude piť dostatok mlieka, takže na 
prsníku nebude dlhú dobu
�matka nebude mať boľavé bradavky

Ak je dokrmovanie skutočne nevyhnutné, 
sú lepšie alternatívy než umelé mlieko



Aké?
1. Odstriekané mlieko
2. Materské mlieko z banky materského 

mlieka
3. Odstriekané mlieko zmiešané s 5 % 

glukózou, ak množstvo odstriekaného 
mlieka nepostačuje

4. 5 % glukóza samotná 
5. Umelé mlieko je na zozname na 5. 

mieste a takmer nikdy nie je potrebné



5. Nič také ako „zmätenie 
cumlíkom“ neexistuje

Kto je zmätený?





…ak sa dieťaťu úplne odoprie prsník, po 2 
alebo 3 pokusoch bude dieťa následkom hladu 
donútené prijať náhradnú výživu. Tento postup 

môže vyzerať bezcitne a kruto, ale v 
skutočnosti ide len o prekonanie vôle dieťaťa v 

snahe naučiť ho prijať novú potravu. Mám 
skúsenosti s mnohými deťmi, ktoré vydržali 

týždeň alebo 10 dní, počas ktorých pili 
skutočne málo roztoku mlieka s vodou, ale 

nakoniec si uvedomili, že najlepšie bude prijať 
umelú stravu... Dalo by sa povedať, že som 

nezažil, aby nejaké dieťa  dôsledku takéhoto 
odstavovania zomrelo.

Alan Brown. The Normal Child. 1923.



Ak dieťa tvrdohlavo odmieta prijať fľašu, 
bude možno nevyhnutné nechať ho 

vyhladovať, aby bolo ochotné sa 
podriadiť, a nedovoliť mu žiadne kŕmenie 

mimo fľaše 

I. M. Kugelmass Feeding in Infancy and 
Childhood. Lippincott. 1930



Nikto nepochybuje, že dieťa 
môže uprednostňovať cumlík 

značky Nuk, pred napr. zn. 
Evenflo, alebo cumlík zn. Playtex 

pred cumlíkom zn. Avent, atď. 



Nikto nepochybuje, že dieťa 
môže uprednostňovať matkin 
pravý prsník pred ľavým alebo 

naopak



Prečo by dieťa mohlo 
uprednostňovať jeden prsník pred 

druhým?
Pretože…

1. Matke sa v pravom prsníku tvorí viac mlieka 
a tok mlieka je rýchlejší.
Deti majú rady rýchly tok

1. Tvar bradavky alebo konzistencia tkaniva 
prsníka umožňuje dieťaťu jednoduchšie 
uchopiť pravý prsník. 
Alebo oboje
2. bodom sa dá pri väčšine žien vysvetliť 
prvý bod



Nie sú toto presne tie isté 
dôvody, pre ktoré dieťa môže 

uprednostňovať fľašu pred 
matkiným prsníkom?



Ešte raz, aké sú tie dôvody?
1. Fľaša poskytuje stály a väčšinou rýchly tok

Ak aj je mlieka veľa, tok mlieka z prsníka 
môže byť prerušovaný a rôzne sa líšiť, 
najmä po prvých minútach

1. Cumlík fľaše je oproti prsníku takmer vždy 
jednoduchšie uchopiť
Dieťa možno nútiť uchopiť cumlík fľaše
Dieťa nemožno donútiť uchopiť prsník



Časť z typického emailu
Poslednú dobu, vždy ráno so mnou 
Zachary začal bojovať, keď sa snažím 
ho nadojčiť, ako keby hovoril: „Daj mi 
fľašu, je to pre mňa jednoduchšie a 
chcem ju TERAZ!“ Zdá sa mi to alebo 
začal uprednostňovať fľašu predo 
mnou?



Ďalší typický email
Mám pocit, že pri pokusoch dojčiť môjho 6-
týždňového syna som zlyhala. Ako viete, 
keď plakal od hladu, utiekala som sa k fľaši. 
Teraz skrátka nechce prsník. Vždy sa ho 
najprv snažím priložiť na prsník. Ešte pred 
dvoma týždňami som bola schopná ho 
dojčiť aspoň chvíľu a potom som ho 
dosýtila fľašou, vedela som, že to môže 
spôsobiť problémy, ale bol stále hladný. 
Teraz je výlučne kŕmený z fľaše a ja som z 
toho veľmi sklamaná.



Ešte jeden...
Bolo to pre mňa veľmi traumatizujúce a 
a nakoniec som skončila tak, že som mu 
dala odsaté mlieko alebo umelé 
mlieko. Kŕmi sa 9-krát denne a jedno z 
týchto kŕmení pozostáva z umelého 
mlieka. Teraz sa tento počet začína 
zvyšovať na 2 alebo 3 kŕmenia umelým 
mliekom, pretože nezískam dostatok 
mlieka odsávaním prsníka. Priložila by 
som ho k prsníku, ale pri väčšine kŕmení 
sa po pár potiahnutiach začne hnevať.



Tento je veľmi smutný: matka 
spanikárila kvôli kandidóze

Minulý týždeň som ho prestala prikladať k 
prsníku, pretože som sa dozvedela, že aj 
materské mlieko by mohlo byť infikované 
múčnatkou. Takže som prevárala všetky 
cumlíky 20 minút po každom použití, zahodila 
som jeho cumlík na upokojenie, takže ho počas 
piatich dní nepoužíval a kŕmila som ho umelým 
mliekom, zatiaľčo som sa snažila seba aj jeho 
liečiť genciánovou violeťou. Aby som si udržala 
laktáciu, odsávala som si mlieko a vyhadzovala 
som ho. Teraz, po týždni, už nechce z prsníka 
piť a tak mu podávam materské mlieko z fľaše. 



A na záver, nikto nepochybuje 
ani o tom, že dieťa môže buď 

uprednostňovať matkin prsník 
pred fľašou, alebo odmietať 

fľašu.



Väčšinou tí istí ľudia, ktorí 
neveria, že existuje zmätenie 
cumlíkom, radia matkám, aby 

včas začali s fľašou, aby sa dieťa 
na ňu naučilo.



Takže, kto je zmätený?
Dieťa to nie je! 
Dieťa vie presne, čo chce
Ak sa prisaje na prsník a vypije málo, 
dostane fľašu a získa veľa, spočíta si 
to
Z tohto dôvodu by sa nemalo 
akékoľvek dokrmovanie uskutočňovať 
mimo prsník



Štúdia
Mizuno K, Ueda A. Changes in sucking 
performance from nonnutritive sucking to 
nutritive sucking during breast- and bottle-
feeding. (Zmeny v spôsobe satia z 
nenutritívneho na nutritívne počas dojčenia 
a kŕmenia fľašou) Pediatr Res 2006;59:728-
31
„Z výsledkov tejto štúdie je zrejmé, že 
kŕmenie z fľaše je úplne iná metóda výživy, 
bez ohľadu na snahu, aby sa kŕmenie z fľaše 
viac podobalo dojčeniu.“



Štúdia
Gomes CF, Trezza EMC, Murade ECM, 
Padovani CR. Surface electromyography of 
facial muscles during natural and artificial 
feeding of infants. (Povrchová 
elektromiografia tvárových svalov počas 
prirodzeného a umelého kŕmenia dojčiat) J 
Pediatr (Rio J) 2006;82(2):103-9
V podstate táto štúdia dokazuje, že pri 
dojčení sa zapájajú iné svaly, než pri kŕmení 
z fľaše.





Je použite fľaše nevyhnutné?
Takmer nikdy!
Ak je dokrmovanie skutočne 
nevyhnutné, existujú alternatívy

1. Laktačná pomôcka
2. Pohárik
3. Kŕmenie po prste

Najlepším spôsobom je však použitie 
laktačnej pomôcky







Prečo je laktačná pomôcka 
najlepšia?

1. Deti sa učia dojčiť dojčením.
2. Matky sa učia dojčiť dojčením.
3. Dieťa naďalej získava z prsníka mlieko, 

dokonca aj keď je dokrmované
4. Dieťa nebude odmietať prsník
5. Dojčenie je viac než len príjem mlieka



Z emailu: „Dojčenie je jedným z 
najväčších potešení, aké som v 
živote zažila – milujem to tak, že 

sa to nedá ani opísať“



Vyhnime sa dokrmovaniu 
mimo prsník!



7. Deti by sa mali kŕmiť 
podľa schémy, podľa čísel

Malí roboti, možno



Extrémny prípad, ale nie až taký 
zriedkavý...



Z emailu
„Mám týždňového synčeka. V dôsledku 
nízkeho krvného cukru dostával 
intravenóznu výživu. Kým sa mi nezačalo 
tvoriť mlieko, začali mu dávať umelé mlieko, 
aby ho bolo možné odpojiť od infúzií. Celú 
dobu ho aj dojčím.“
„Zvyknem ho dojčiť 10 minút na každom 
prsníku.“
„Laktačná poradkyňa povedala, že celkovo 
počas 20 minút dojčenia vypije 15 ml mlieka.
“



Z emailu, pokračovanie
„Potom si 15 minút odsávam elektrickou 
odsávačkou. Získam približne 30 ml mlieka.“
„Materské mlieko zmiešame s umelým, aby sme 
celkovo získali 70 ml a tie mu podáme fľašou.“ 
„Prisáva sa rovnako dobre na fľašu aj na klobúčik, 
nezaznamenali sme žiadne zmätenie cumlíkom.“
„Kŕmime ho každé tri hodiny.“
„Povedali nám, že každý deň máme zvýšiť objem 
toho, čo vypije, o 10 ml.“
„Taktiež používam klobúčiky, pretože mám veľmi 
ploché bradavky.“



Pozrime sa na tieto vyjadrenia
„Mám týždňového synčeka. V dôsledku nízkeho 
krvného cukru dostával intravenóznu výživu. Kým 
sa mi nezačalo tvoriť mlieko, začali mu dávať umelé 
mlieko, aby ho bolo možné odpojiť od infúzií.”
Predpokladajme, že dieťa naozaj potrebovalo liečbu 
(v tejto oblasti väčšinou ide skôr o hysteroglykémiu 
a príliš veľa „liečby“)

1. Umelé mlieko nepotreboval – dostával výživu 
intravenózne

2. Matka hovorí, že dojčila celú tú dobu. Ak áno, 
nepotreboval umelé mlieko. Kolostrum je pri liečbe 
nízkej hladiny krvného cukru lepším liekom než 
umelé mlieko.

3. Ale išlo skutočne o dojčenie?



Video bábätiek 10 a 40 hodín po 
narodení



„Zvyknem ho dojčiť 10 minút na každom 
prsníku.“

Dáva toto zmysel? 
Ak sa dieťa 10 minút dojčí dobre, možno 
druhý prsník nebude chcieť
Dieťa, ktoré sa nedojčí dostatočne, môže na 
prsníku stráviť celé hodiny a stále nebude 
mať dosť
Z toho, že niekto odporúča matke, že má 
dojčiť na každom prsníku 10 (15, 20, 30) 
minút, je zrejmé len jediné
osoba, ktorá jej toto odporučila, dojčeniu 
nerozumie



„Laktačná poradkyňa povedala, že celkovo 
počas 20 minút dojčenia vypije 15 ml mlieka.“

Ááá, skúška dojčenia vážením...
1. Dá sa na presnosť váh spoľahnúť? (10 

minút na jednej strane…)
2. Koľko materského mlieka by dieťa 

malo vypiť, ak by aj boli presné? 
Materské mlieko nie je umelé mlieko

1. Ako toto pomôže matke s dojčením?
2. Videl vôbec niekto dieťa, ako sa dojčí? 



„Potom si 15 minút odsávam elektrickou 
odsávačkou. Získam približne 30 ml 

mlieka.“
Takže sa zdá, že matka získa viac 
mlieka pri odsávaní ako dieťa pri 
dojčení, za menej času, po dojčení, ak 
môžeme veriť skúške dojčenia 
vážením
Čo to znamená?
Zjavne sa dieťa nedojčí dobre
Čo robíme, aby sme dojčenie 
napravili?
Nič, podľa emailu od matky



„Materské mlieko zmiešame s umelým, aby 
sme celkovo získali 70 ml a tie mu podáme 

fľašou.“ 
Ak predpokladáme, že by sme nedokázali 
rýchlo upraviť prisávanie dieťaťa na prsník, 
čím by bolo najvhodnejšie ho dokrmovať?
Laktačnou pomôckou pretože... 

1. Dieťa sa naďalej dojčí.
2. Deti sa učia dojčiť dojčením.
3. Matky sa učia dojčiť dojčením.
4. Dieťa nebude odmietať prsník
5. Dojčenie je viac než len príjem mlieka





„Prisáva sa rovnako dobre na fľašu aj na 
klobúčik, nezaznamenali sme žiadne zmätenie 

cumlíkom.“
Bolo by zvláštne, ak by to tak nebolo
Na dieťati nie je vidieť žiadne zmätenie 
cumlíkom! 
Nerobí mu problém, keď mu dáme fľašu, ani 
keď dostane klobúčik!
Prisávanie sa na klobúčik nie je prisávanie 
sa na prsník
Dalo by sa tým vysvetliť, prečo matka 
dokáže odsať viac mlieka za kratšiu dobu, 
než dieťa dokáže získať z prsníka? 



„Kŕmime ho každé tri hodiny.“

Kŕmiť dieťa podľa hodiniek je 
nezmysel
Dieťa, ktoré sa kŕmi dostatočne, dá 
matke vedieť, keď bude potrebovať 
ďalšie kŕmenie
Matka sa nikdy nenaučí reagovať na 
signály dieťaťa
Všimnite si, že už teraz nie je 
dostatočne naviazaná na dieťa : 
„Kŕmime ho...“ namiesto „Kŕmim ho...“



„Povedali nám, že každý deň máme 
zvýšiť objem toho, čo vypije, o 10 ml.“
Máme si toto vysvetliť tak, že ku koncu 3. týždňa či 
neskôr, bude piť navyše 210 ml, alebo dokopy 280 
ml pri každom kŕmení?
Zrejme nie, ale ak zohľadníme čo sa táto matka 
naučila a to, že nereaguje na signály dieťaťa, nikto 
nevie, čo by mohla spraviť?
Alebo toto znamená, by mala pridávať 10 ml celý 
deň?
To je teda ešte čudnejšie
Je kŕmenie detí natoľko presné?? 
10 ml/deň, 8 kŕmení = 1,25 ml/zvýšenie dávky na 
jedno kŕmenie
Matka bude potrebovať tuberkulínovú striekačku 



„Taktiež používam klobúčiky, pretože mám 
veľmi ploché bradavky.“

Tajomstvo
Nič také ako ploché bradavky neexistuje
Schopnosti niektorých zdravotníkov pomôcť s 
dojčením, sú veľmi chabé, dokonca navzájom si 
odporujúce, takže ak dieťa odmieta prsník, musí byť 
pre to dôvod, ako napr. „bradavky nie sú vhodné 
pre dojčenie“ 
Klobúčiky sa často použijú už v prvý deň
Taktiež sa stáva, že matky sa o prisatie dokonca ani 
nepokúsia
Žijeme v spoločnosti, kde je normou kŕmenie 
fľašou, čo spôsobuje, že ak matka nemá bradavky, 
ktoré vyzerajú ako cumlík fľaše, považujeme ich za 
ploché





Laktačná poradkyňa stanovila 
diagnózu, že pravá bradavka je 

„mierne“ vpáčená



8. Predčasne narodené deti 
potrebujú fortifikátory

Skutočne len niektoré



Predčasne narodené dieťa
Označenie „predčasne narodený“ pokrýva 
širokú oblasť
To, čo môže byť pravdivé pre dieťa 
narodené v 26. gestačnom týždni, vážiace 
600 g, ktoré potrebuje celé týždne ventiláciu, 
nemusí byť pravdivé pre dieťa narodené v 
33. gestačnom týždni, vážiace 1600 g, ktoré 
je inak v poriadku
To druhé dieťa má s donoseným dieťaťom 
spoločné omnoho viac, než dieťa narodené 
predčasne v 26. gestačnom týždni



Obe potrebujú materské mlieko

Avšak spôsob kŕmenia, potreba 
fortifikátorov, prístupy sa veľmi líšia
Ku každému dieťaťu treba pristupovať 
individuálne
Princíp, že na všetkých platí jeden 
meter, sa pri kŕmení predčasne 
narodených detí nedá použiť



Generalizovanie z jednotiek intenzívnej 
starostlivosti pre novorodencov

Nanešťastie však prístup ku kŕmeniu 
predčasne narodených detí pochádza z 
jednotiek intenzívnej starostlivosti, od 
neonatológov a pediatrov, ktorí pracujú s 
deťmi narodenými v 26. gestačnom týždni, 
ale zdravé dieťa narodené v 33. týždni nikdy 
nevideli 
Väčšina detí však spadá do tej druhej 
kategórie (sú relatívne zrelé a veľké, často 
majú len drobné problémy a v nemocnici sú 
v podstate preto, aby sa zabezpečilo ich 
kŕmenie)



Alternatívy k materskému 
mlieku?

Chýbajú dôkazy o tom, že by 
alternatívy (umelé mlieka pre 
predčasne narodené deti a 
fortifikátory) boli bezpečné, lepšie 
alebo dokonca rovnako dobré z 
dlhodobého hľadiska
Mali by sme citlivo zvážiť ich rutinné 
používanie
Mali by sa používať ako lieky, ale nie 
ak nie sú nevyhnutné



Čo zjavne v materskom mlieku 
chýba

Nedostatok bielkovín pre podporu 
rastu predčasne narodeného dieťaťa
Nedostatok vápnika, fosforu a vitamínu 
D pre mineralizáciu kostí
Nedostatok kalórií v porovnaní s 
rýchlosťou rastu pri 
vnútromaternicovom vývoji
Intolerancia laktózy pri niektorých 
malých predčasne narodených deťoch



Rýchlosť rastu pri 
vnútromaternicovom vývoji

Odhliadnuc od toho, že nás to intelektuálne 
uspokojuje, existuje nejaký dôkaz, že dieťa, ktoré 
nerastie takou rýchlosťou ako dieťa pri 
vnútromaternicovom vývoji, je na tom horšie, ako 
dieťa, ktoré takto rastie? 
Nie
Existujú názory, že viac nemusí byť nevyhnutne 
dobré? 
Áno
Sú známe výhody výlučného dojčenia (alebo 
kŕmenia materským mliekom), ktoré nesúvisia s 
rýchlosťou rastu
Musíme nájsť rovnováhu



Výhody výlučného kŕmenia 
materským mliekom?

Lipidový profil adolescentov
Singhal A, Cole TJ, Lucas A. 
Breastmilk feeding and lipoprotein 
profile in adolescents born preterm: 
follow-up of a prospective randomised 
study. Lancet 2004;363:1571-8



Výsledky
„Pomer LDL a HDL cholesterolu sa signifikantne znížil 
pri adolescentoch, ktorí boli náhodne zadelení do 
skupiny, ktorá dostávala materské mlieko z banky mlieka 
v porovnaní s tými, ktoré dostávali umelé mlieko pre 
predčasne narodené deti.“
„Koncentrácia CRP bola signifikantne nižšia pri 
adolescentoch, ktorí boli náhodne zadelení do skupiny, 
ktorá dostávala materské mlieko z banky mlieka v 
porovnaní s tými, ktoré dostávali umelé mlieko pre 
predčasne narodené deti.“
„Ako sa očakávalo, včasný prírastok hmotnosti bol 
signifikatne vyšší pri deťoch, ktoré boli náhodne 
zadelené do skupiny detí, ktoré dostávali umelé mlieko 
obohatené o výživné látky, určené pre predčasne 
narodené deti, než pri deťoch, zadelených do skupiny, 
ktorá dostávala materské mlieko z banky mlieka.“



Je vyšší prírastok hmotnosti 
nevyhnuteľne lepší?

„Ako sa očakávalo, včasný prírastok 
hmotnosti bol signifikatne vyšší pri 
deťoch, ktoré boli náhodne zadelené 
do skupiny detí, ktoré dostávali umelé 
mlieko obohatené o výživné látky, 
určené pre predčasne narodené deti, 
než pri deťoch, zadelených do 
skupiny, ktorá dostávala materské 
mlieko z banky mlieka.“



Čím viac materského mlieka 
dieťa dostalo, tým nižší bol 
pomer LDL voči HDL (lepší 

profil)





Iná štúdia, tá istá kohorta
Účinok na krvný tlak
Singhal A, Cole TJ, Lucas A. Early 
nutrition in preterm infants and later 
blood pressure: two cohorts after 
randomised trials. Lancet 2001;357:
413-9





Osteopénia, zlomeniny atď.
Ako častý dôvod pre používanie 
fortifikátorov sa uvádza demineralizácia 
kostí
A pri extrémne nedonosených deťoch sa 
skutočne zdá prospešné podávať vápnik a 
fosfor navyše
Ale samozrejme, aby sme zvýšili príjem 
vápnik a fosforu, nie je nutné podávať 
kravské mlieko (z ktorého sú fortifikátory 
vyrábané)
Vápnik a fosfor je možné podať aj bez 
použitia fortifikátorov, stačí individuálne 
zhodnoteni biochemických faktorov



Hypotéza
Ktokoľvek (predčasne narodené dieťa, 
dospelý), kto strávi týždne v posteli, by mal 
osteopéniu
Predčasne narodené deti, najmä tie veľmi 
malé, strávia v posteli týždne, dokonca 
mesiace
Je možné, že klokankovanie by mohlo znížiť 
osteopéniu
Pri klokankovaní kosti dieťaťa podopierajú 
hmotnosť nad nimi



Jedna dlhotrvajúca štúdia
Bishop NJ, Dahlenburg SL, Fewtrell MS, et al. Early 
diet of preterm infants and bone mineralization at 
age five years. Acta Pædiatr 1996;85:230-6
Vo veku 5 rokov porovnávali 54 detí, ktoré boli popri 
podávaniu matkinho materského mlieka 
dokrmované mliekom z banky materského mlieka 
alebo dokrmované umelým mliekom pre predčasne 
narodené deti
„Zvýšenie príjmu materského mlieka bolo rozhodne 
spojené s vyšším obsahom minerálov v kostiach.”



Implikácie?
„ ... by mohlo naznačovať, že obdobie 
nedostatku minerálov počas 
novorodeneckého obdobia je z dlhodobého 
hľadiska pre mineralizáciu kostí výhodné! 
Toto by mohlo predstavovať ďalší príklad 
naprogramovania. Môže to byť dôsledkom 
aktivity iných faktorov prítomných v 
materskom mlieku, ako napr. rastových 
faktorov.“¹

¹Ryan S. Bone mineralization in Preterm Infants. Nutrition. 1998;
14:745-747



Ako predísť „nedostatkom“ v 
materskom mlieku

Kŕmte viac!
zdravý, nestresovaný predčasne narodený 
novorodenec môže zvládnuť prijímať viac ako chorý 
a drobný
v Afrike sme nemali inú možnosť, deti mohli 
dostávať len materské mlieko, bol som presvedčený 
o správnosti argumentov o „rýchlosti rastu pri 
vnútromaternicovom vývoji“ 
takže sme im dávali viac a keď nepadali traktory, 
dávali sme im ešte viac. 



O koľko viac?
Väčšinou sa hovorí, že predčasne narodené 
dieťa dokáže prijať len 180 až 200 cc/kg/deň 
tekutín črevom. Na niektorých 
novorodeneckých jednotkách intenzívnej 
starostlivosti je „pravidlom“ ešte menej. 
na novorodeneckej jednotke intenzívnej 
starostlivosti toto dáva zmysel, pretože tieto 
deti sú choré a pri vyššom príjme tekutín môže 
nastať zlyhanie srdca
ale predčasne narodené dieťa, ktoré je v 
poriadku, dokáže prijať viac, zvlášť, ak je 
kontinuálne sondované nazogastrickou sondou
My sme podávali viac než 300+ cc/kg/deň bez 
problémov, s výnimkou občasnej hnačky



Sondovanie s konštantným 
tokom

Považuje sa za menej vhodné, než 
prerušované kŕmenia, kvôli väčšej 
strate tuku
Ak je však striekačka špičkou nahor, 
stratíme menej tuku
Homogenizácia ultrazvukom takisto 
pomôže znížiť straty tuku
V maternici dieťa dostáva živiny 
nepretržite



Sondovanie s konštantným 
tokom možno je lepšie

Dslina A, Christensson K, Alfredsson 
L, et al. Continous feeding promotes 
gastroentestinal tolerance and growth 
in very low birth weight infants. J 
Pediatr 2005;147:43-49
„Pri deťoch s veľmi nízkou pôrodnou 
hmotnosťou sa nepretržité kŕmenie 
zdá byť lepšie než prerušované, s 
ohľadom na toleranciu tráviacej 
sústavy a rast.“



Ako prekonať „nedostatky“ 
Používajte zadné mlieko (viac tuku, rýchlejší 
rast)
Používajte čerstvé mlieko okamžite po 
odsatí
zistili sme, že keď matky nemohli byť 
prítomné a používali sme zmrazené mlieko, 
rast detí nebol taký dobrý
Pridajte vápnik, vitamín D a fosfor bez 
použitia fortifikátorov
Do odstriekaného mlieka pridajte komerčnú 
laktázu a nechajte spolu inkubovať
klokankovanie



Klokankovanie



Dokument SZO o klokankovaní

http://www.who.
int/reproductivehealth/publications/km
c/kmctext.pdf 
Výtlačky už nie sú dostupné
Ale na Váš disk som pripojil PDF 
verziu (WHO Kangaroo Care Cattaneo 
2003 under Articles of interest, in file 
prematures)

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/kmc/kmctext.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/kmc/kmctext.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/kmc/kmctext.pdf


Mlieko z banky materského 
mlieka

Prečo by sa „fortifikátory“ museli vyrábať z 
kravského mlieka? 
Existuje technológia na výrobu fortifikátorov 
z ľudského mlieka (veď aj „fortifikátory“ sa 
vyrábajú z kravského mlieka)
Je to možné urobiť, jednotlivé súčasti sa 
dajú objednať
dieťa potrebuje viac bielkovín�objednajte si 
materské mlieko z banky ženského mlieka, 
aby ste z neho získali bielkoviny
dieťa potrebuje viac priberať�zabezpečte si 
tuk z materského mlieka



Je treba viac tuku?
Ak sa matke tvorí dostatok mlieka, 
prečo nedať do centrifúgy jej mlieko, 
neodstrediť tuk a nepridať ho ku 
kŕmeniam dieťaťa?
Dá sa to jednoducho vykonať
Robili sme to tak aj v Afrike, bez 
vybavenia, len s centrifúgou



Mlieko z banky materského 
mlieka

Používanie mlieka z banky materského 
mlieka takisto umožňuje dieťaťu 
dostávať materské mlieko už od prvých 
chvíľ, ak matka ešte nedokáže získať 
toľko mlieka, koľko by pokrylo potreby 
dieťaťa
Včasné kŕmenie sa pre predčasne 
narodené deti momentálne považuje za 
najvhodnejšie
Väčšinou je malé množstvo materského 
mlieka omnoho lepšie než veľa umelého 
mlieka (týka sa predčasne narodených aj 
ostatných detí)



Z emailu
„Môj syn má 4 mesiace. Na novorodeneckej 
jednotke intenzívnej starostlivosti bol po narodení 7 
dní.“ 
„Keď sme začali s dojčením, na 4. deň po pôrode, 
neprisal sa, takže používame klobúčiky...“ 
Typické a podľa môjho názoru veľmi nesprávne
„Obohacujem materské mlieko umelým, aby mal 
viac kalórií, tak, ako mi poradili sestričky z 
novorodeneckej jednotky intenzívnej starostlivosti.“
Dieťa bolo na novorodeneckej jednotke intenzívnej 
starostlivosti len 7 dní (aké malé mohlo byť?), 
napriek tomu matka ešte stále používa fortifikátory, 
takí, natoľko sme nimi nadšení.



9. Predčasne narodené deti nie 
je možné dojčiť pred 34. 

gestačným týždňom
To je logické, pretože pred 34. 

gestačným týždňom im nedáme 
šancu sa dojčiť



Kedy môže dieťa začať?
Nyqvist KH, Sjö P-O, Ewald U. The 
development of preterm infants’ 
breastfeeding behaviour. Early Hum 
Dev. 1999;55:247-264
Prospektívna štúdia 71 detí z 
jednoplodového tehotenstva (26,7-35,9 
gestačný týždeň)
Väčšinu pozorovaní vykonali matky, s 
pomocou skúsených pozorovateľov
4321 záznamov správania sa detí



Kedy môže dieťa začať?
„Bez ohľadu na postmenštruačný vek 
reagovali deti pri prvom kontakte s prsníkom 
hľadacím reflexom a satím. Efektívny 
hľadací reflex, uchopenie dvorca bradavky a 
prisatie sa boli pozorované v 28. týždni.“ 
„Satie so získavaním mlieka sa objavilo v 
30,6 týždni.“ 
„67 (z 71) detí bolo pri prepúšťaní z 
nemocnice dojčených. 57 z nich dosiahlo 
výlučné dojčenie v približne 36. týždni 
postmenštruačného veku (33,4-40,0).“



„Postupy obmedzujúce dojčenie pri 
predčasne narodených deťoch sú 

prevažne založené na štúdiách kŕmenia z 
fľaše, kde sa zistilo, že deti s nezrelou 
kontrolou kardiorespiračných funkcií 
vykazujú menej koordinované satie, 

prehĺtanie a dýchanie, čo vyúsťovalo do 
zastavenia dýchania (apnea), hypoxie a 

bradykardie.“



Kersten Nyqvist 
(email zaslaný 16.8.2004)

…postmenštruačný vek (PMV, 
korešpondujúci s gestačným vekom, GV, po 
narodení) predčasne narodených detí na 
novorodeneckej jednotke intenzívnej 
starostlivosti v Uppsale, ktoré dosiahnu 
výlučné dojčenie, sa postupne znižuje, 
keďže sa z nemocnice prepúšťa čoraz 
výlučne dojčených viac detí vo veku 34 – 36 
týždňov 
Taktiež bežne vidíme 32-týždňové deti, ktoré 
sú výlučne dojčené a nedávno dosiahlo 
výlučné dojčenie dieťa staré podľa PMV 31 
týždňov a 6 dní (GV overený ultrazvukom)



Kersten Nyqvist 
Ďalšia osobná komunikácia (júl 2006)

Kŕmenie predčasne narodených detí 
podľa hodiniek spomaľuje prechod na 
výlučné dojčenie



Nyqvist – ešte
Early attainment of breastfeeding 
competence in very preterm infants. Acta 
Paediatr 2008;97:776-781
Štúdia 15 detí narodených v 26-31. 
gestačnom týždni

1. 5 detí bolo schopných sa prisať po 29. 
gestačnom týždni

2. Klokankovanie bolo rutinou
3. Pokiaľ to matky nevyžadovali, fľaše sa 

nepoužívali
4. Klobúčiky sa použili len pri 4. z 15 

predčasne narodených deťoch



A…
1. Jedno dieťa dosiahlo výlučné dojčenie v 32. 

gestačnom týždni
Fortifikátory sa rutinne nepoužívali a dostalo 
ich len 7 detí
1. Medián výlučného dojčenia dosiahnutý v 35. 

gestačnom týždni
2. Z nemocnice bolo prepustené výlučne 

dojčené dieťa v 26. gestačnom týždni



A…
1. 12 z 15. matiek dosiahlo v nemocnici 

výlučné dojčenie
2. Všimnite si, že dojčením sa myslelo, že sa 

kŕmia materským mliekom pri satí z prsníka, 
nie že dostávajú materské mlieko mimo 
prsník



28. gestačný týždeň, dvojtýždňové 
dieťa, prisaté, pije mlieko





28. gestačný týždeň, dojčené



18. Rozdávanie literatúry a 
vzoriek od spoločností 

vyrábajúcich umelé mlieko 
nespôsobuje problémy

Nie spoločnostiam vyrábajúcim 
umelé mlieko


