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Dojčenie a spokojný spánok dieťaťa
Na základe množstva informácií podávaných lekármi, publikovaných
v tlači a dostupných na internete, by sa mohlo zdať, že už každý človek vie
o dôležitosti materského mlieka. Túto domnienku podporuje všetko, okrem
štatistických čísiel... Kým v momente prepustenia z pôrodnice 86 percent
št
matiek dojčí, ich podiel k 3. mesiacu klesne na 60 percent a v 6. mesiaci
m
dojčí už iba menej ako polovica – 41 percent z nich.
d
Pritom je maters
materské mlieko ešte dokonalejšie než si myslíme. Už dávnejšie je známe, že obsahuje aj nukleotidy, ktoré sú súčasťou dedičnej hmoty, DNA a RNA, a ktoré tiež hrajú dôležitú
úlohu v bunkách pri výrobe energie a regulujú činnosť niektorých metabolických procesov.
Nové je však zistenie, že určité druhy tejto nepostrádateľnej hmoty obsiahnuté v materskom
mlieku sú zodpovedné za spokojný spánok dojčiat! Jeden z troch hlavných „mliečnych“ nukleotidov, 5‘AMP, stimuluje tvorbu uspávacieho neurotransmiteru, GABA v mozgu. Ďalší z nich,
5‘GMP, zvyšuje sekréciu melanotonínu, regulátora „vnútorných hodiniek“ organizmu, kým tretí,
5‘UMP, má priamy vplyv na mechanizmy koordinácie REM a non-REM fáz spánku.
Ako Christina Sanchez ukázala v časopise New Scientist, koncentrácia 5‘CAMP v materskom
mlieku výrazne rastie na začiatku noci, zatiaľ čo koncentrácia 5‘GUMP a 5‘UMP je najvyššia
v neskorých večerných a skorých ranných hodinách. To môže vysvetliť známy fenomén, že deti,
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ktoré dostávajú na noc mlieko odstriekané v priebehu dňa, majú horší spánok než ich rovesníci
dojčení cez deň ale aj v noci. Na overenie pozorovania bolo vzápätí vytvorené „experimentálne“
mlieko, pri ktorom pridali do štandardnej mliečnej formuly „uspávajúce“ nukleotidy 5‘CAMP
a 5‘UMP. A s úspechom! Dojčatá, ktoré dostávali cez deň štandardnú a na noc „experimentálnu“
formulu, spali oveľa lepšie.
Je to samozrejme prísne kontrolovaný experiment a vôbec neznamená, že by sme mali
dojčatám podávať akékoľvek arteficiálne zlúčeniny kvôli spánku. Na druhej strane by sme však
mali dbať na to, aby dojčatá nedostávali na noc mlieko odstriekané cez deň a odložené do
večera do chladničky, ale boli priamo dojčené „nočným“ mliekom. A možno snaha výživového
priemyslu napodobňovať ženské mlieko bude viesť časom k výrobe špeciálnej „nočnej“ formuly
na lepší spánok dieťaťa... A hlavne by sa malo dosiahnuť, aby viac ako 30 percent matiek na
Slovensku nekončilo s dojčením a pokračovalo v dennom aj nočnom dojčení aj po treťom
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mesiaci – nie v poslednom rade pre spokojný spánok svojho dieťaťa... !
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