
70

Placentofagia
Witold Malinowski (ABDEF)

Wydział Nauk o Zdrowiu, Mazowiecka Uczelnia Publiczna  w Płocku

Adres do korespondencji:
Witold Malinowski
Wydział Nauk o Zdrowiu, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w
Płocku, Plac Dąbrowskiego 2; 09-402 Płock
Tel.: 600 850 073; e-mail: witold05@op.pl

Placentofagia czyli poporodowe spożycie łożyska, jest szero-
ko rozpowszechnione wśród ssaków, jednak żadna współcze-
sna kultura ludzka nie traktuje jedzenia łożyska po porodzie,
jako części swojej tradycji. Obecnie, wśród kobiet po porodzie,
rośnie zainteresowanie tego rodzaju postępowaniem. Dotyczy
to zwłaszcza Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Łoży-
sko może być spożywane na surowo, gotowane, pieczone,
liofilizowane, kapsułkowane, pod postacią koktajli lub nale-
wek. Najczęściej przygotowywane jest w postaci kapsułek po
jego ugotowaniu na parze i odwodnieniu. Wiele firm oferuje
przygotowywanie łożyska do spożycia. Jednakże, dowody na
pozytywne skutki spożywania łożyska przez ludzi są niepo-
twierdzone i ograniczone jedynie do informacji zgłaszanych
przez pojedyncze osoby. Wiążą się one głównie z korzystnym
wpływem na psychikę kobiety. Brak jest jak dotąd, naukowych
dowodów potwierdzających korzystny wpływ na fizyczne
zdrowie człowieka.
Słowa kluczowe: placentofagia; łożysko
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WSTĘP
Placentofagia to konsumpcja łożyska po poro-
dzie. Praktycznie wszystkie ssaki, zarówno ro-
ślinożerne, mięsożerne, jak i naczelne zjadają
łożysko [1]. Wysunięto kilka hipotez dotyczą-
cych tego zjawiska. Wynika z nich, że istnieje
związek pomiędzy placentofagią, a zmianami fi-
zjologicznymi po porodzie [1,2]. Wykazano, że
łożysko zawiera wysoki poziom prostaglandyn,
które stymulują inwolucję macicy po porodzie
[3], a także małe ilości oksytocyny, która po-
woduje kurczenie się mięśni gładkich wokół
brodawek piersiowych i ułatwia wyrzut mleka
[4]. Szczury, które zjadły łożysko mają większe
stężenie prolaktyny w surowicy i niższe proge-
steronu [5]. Ponadto, łożysko wydaje się wywo-
ływać u gryzoni działanie przeciwbólowe,
zwiększając próg bólu bez hamowania zdolno-
ści do opieki nad potomstwem [6]. Wstępne
badania wskazują jeszcze na kilka innych po-
zytywnych efektów u tych gryzoni, w tym
przywrócenie prawidłowej aktywności jelit i
blokowanie ciąży rzekomej [7,8]. Ponadto,
uważa się, że ssaki mogą także zjadać łożysko
w celu uzupełnienia niedoborów żywnościo-
wych, a w szczególności niedoboru żelaza.
Natomiast spożycie przez szczury ludzkiego
łożyska nie wywoływało u nich żadnych pozy-
tywnych skutków. Sugeruje to, że korzyści te
mogą być specyficzne tylko dla danego gatun-
ku i nie powinny być uogólniane na ludzi [5].
Istnieje jeszcze jedna prawdopodobna teoria,
która sugeruje, że zjadanie łożyska przez zwie-
rzęta jest naturalnym czynnikiem ochronnym
dla ich potomstwa, pozwalając ukryć wszelkie
ślady porodu pod postacią krwawych tkanek lub
zapachu, które mogą przyciągać drapieżniki
[9,10].

PLACENTOFAGIA
Biorąc pod uwagę, że praktycznie wszystkie
ssaki zjadają łożysko, zastanawiająca jest niewiel-
ka liczba potwierdzonych przekazów historycz-
nych o takim procederze u ludzi [1,11]. Praw-
dopodobnie silne tabu kulturowe przeciwko
kanibalizmowi, unikanie jedzenia padliny lub
kontaktów z wydzieliną poporodową mogą
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częściowo wyjaśniać brak takiego zachowania
[1,11,12]. Alternatywnie możliwe jest, że zwy-
czaj zjadania łożyska był przez matki praktyko-
wany, ale ukrywany lub znany tylko kobietom
i położnym z powodu istniejącego tabu. Field
zauważa: że „Praktyka taka pozostaje tajemnicą
[o łożysku] ponieważ graniczy z innym tabu –
kanibalizmem, a łożysko jest ludzkim ciałem
i częścią naszego ciała” [11]. Istnieją jednak po-
średnie dowody, które mogą wskazywać na to,
że konsumpcja łożyska była kiedyś bardziej
rozpowszechniona. W Niemczech termin łoży-
sko tłumaczy się jako „Ciasto matczyne” („Mo-
ther cake,” Mutterkuchen), co sugeruje, że przy-
najmniej leksykalnie łożysko było powiązane
z jego konsumpcją [11].

W przekazach historycznych informacje na
temat jedzenia łożyska przez ludzi pozostają
słabo udokumentowane [1,9,13]. Jednak bada-
nia antropologiczne sugerują, że u pierwotnych
ludzi zjawisko to mogło być bardzo powszech-
ne. Z chwilą pojawienia się ognia, prawie dwa
miliony lat temu, i zaprzestania jedzenia suro-
wego mięsa i padliny, u Homo erectus doszło
do stopniowego zaniku tego zwyczaju [14].
Young i Benyshek [1] podkreślają, że pewne
dowody wskazują na to, że praktyki te nie
zostały całkowicie porzucone i jeszcze przez
wiele stuleci zjadanie łożyska przez ludzi było
w różnych kulturach powszechnie kultywowa-
ne, np. w starożytnym Egipcie [9]. Zjadanie
łożyska uległo prawdopodobnie znacznemu
ograniczeniu dopiero wraz z zanikiem religii
pogańskich i powstaniem tradycji chrześcijań-
skich [1,9].

Najwcześniejsze znane nam przedstawienie
łożyska znajduje się na dobrze zachowanej steli

króla Narmera, znalezionej w Hierankopolis
pod koniec XIX wieku. Najwyższy panel na
rewersie przedstawia króla w uroczystej proce-
sji poprzedzonej przez królewski orszak; po
prawej stronie są ułożone w stos ścięte ciała jego
wrogów. Atrybut władzy najbliższy królowi ma
kształt dwupłatowej tarczy ze zwisającą w dół
wstęgą (ryc.1.), co zostało zinterpretowane jako
„łożysko króla z pępowiną”. Zwisająca taśma
miała kolory czerwony, biały i niebieski. Wyni-
kało to prawdopodobnie z tego, że podobnie,
jak w wielu innych pierwotnych społeczeń-
stwach wierzono, że dziecko powstaje w łonie
matki z krwi miesiączkowej, nie traconej przez
nią podczas ciąży i nagromadzonej wewnątrz jej
organizmu, a z niewykorzystanej jej części po-
wstaje łożysko i reszta popłodu, które stanowią
rezerwę materiału odżywczego niezbędnego dla
życia płodu. Z tego poglądu wywodziło się
założenie, że łożysko jest „sekretnym pomocni-
kiem” człowieka, w pewnym sensie jego współ-
bliźniakiem. Stąd nic dziwnego, że król lub jego
żołnierze nieśli je w trakcie bitwy. Król Narmer
był władcą predynastycznym w okresie przej-
ściowym między okresem neolitycznym i chal-
kolitycznym, a pierwszą dynastią. Jego paleta
pochodzi prawdopodobnie z okresu między
3500. a 3100. rokiem p.n.e. Niewiele wiemy
o tej kulturze i nic o ich praktykach położni-
czych, nie mówiąc już o losie łożysk. Prawdo-
podobnie składali ofiary z człowieka, a więc nie
obcy musiał być im kanibalizm, a placentofagia
byłaby logiczną kontynuacją.

W Deuteronomy (Księga Powtórzonego
Prawa; ostatnia, piąta księga Tory, zawiera
między innymi przepisy prawa, które Bóg po-
dyktował Mojżeszowi na górze Horeb), w roz-

Ryc. 1. Płaskorzeźba przedstawiają-
ca króla Narmera (ok. 3500-3100 r.
p.n.e.)  w uroczystej procesji po-
przedzonej sztandarami. Sztandar
najbliżej króla przedstawia jego
łożysko i pępowinę. G. Elliot Smith:
Human History. Nowy Jork, Norton,
1929. Wikipedia
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dziale 28. istnieją odniesienia do zjadania łoży-
ska. Rozdział rozpoczyna się od 14. wersetów
opisujących materialne błogosławieństwa, któ-
re spadną na Izraelitów, jeśli pilnie będą słuchać
głosu Pana, ich Boga. Końcowe 54 wersety
ostrzegają ich przed surowymi karami, jakie
zostaną na nich nałożone, jeżeli nie będą prze-
strzegać przykazań. Wersety 53–57 ostrzegają
Izraelitów przed tym, co się stanie, gdy ich
miasta zostaną oblężone, a wrogowie staną
w ich bramach, a mianowicie, ludzie będą upra-
wiać kanibalizm:
– Werset 53 „A podczas oblężenia i rozpaczy,

którą sprowadzą na was wasi wrogowie, bę-
dziecie jeść owoc łona [łożysko], ciało wa-
szych synów i córek, które dał wam Pan, wasz
Bóg”;

– Werset 56 „Najbardziej delikatna kobieta
spośród was, która nie odważyłaby się posta-
wić stopy na ziemi, z powodu delikatności,
będzie żałować męża, który obejmuje ją,
i własnego syna i córkę”;

– Werset 57 „i niemowlęta, które wyłaniają się
między jej nogami, i własne dzieci, które
urodzi, bo zjedzą je potajemnie, w nędzy,
podczas oblężenia i desperacji, którą wy-
rządzą wam wasi wrogowie, w waszych
miastach”.
W Targum of Aquila (Targum z Akwili,

oficjalna rabiniczna interpretacja Tory pocho-
dząca z I/II wieku n.e.) tłumacze oryginalnej
wersji wykorzystywali eufemizmy. I tak, w tek-
ście greckim wyrażenie „wychodząca z pomiędzy
jej stóp” jest zapisane jako chorion, a w Wulga-
cie (Wulgata przekład Biblii na łacinę, dokona-
ny przez Hieronima ze Strydonu w latach 382–
406 z języków oryginalnych: hebrajskiego
i greki) pojawia się jako secundinae partes, czyli
łożysko. W Aramejskich kodeksach wyrażenie
u:ve-shilyatah, pochodzi od rdzenia shilya, który
oznacza łożysko, uvishphir shilyeta - łożysko
i błony. W Targum tłumaczy się to jako: „to,
co pochodzi z miejsca wstydu w chwili urodze-
nia. ”(„ Miejsce wstydu ”, pudenda). Tłumacze-
nie z 1917 r. Żydowskiego Towarzystwa Wy-
dawniczego z Ameryki, oparte na tekście ma-
soreckim, poprawnie używa już słowa „popłód”.
Jehowa zdaje się mówić Izraelitom, że „jeśli tego
nie zrobią słuchając go, sprowadzi ich do pozio-
mu bestii”. Wnioskować można, że fragment
ten odnosi się do jakiegoś prastarego plemienia,
w którym w czasach głodu istniał zwyczaj zja-
dania łożyska. Być może chodzi tu o mieszkań-
ców prehistorycznego Lewantu i Mezopotamii,
gdzie praktyka taka nie była zapewne niczym
niezwykłym, ponieważ susza i brak plonów były

powtarzającymi się wydarzeniami, nawet w do-
rzeczu Nilu.

Opisy porodu, w większość starożytnych
pism medycznych były traktowane bardzo po-
wierzchownie, często bez podania szczegółów
i przedstawiając błędne informacje o jego prze-
biegu. Dopiero w XVI wieku znajdujemy pierw-
sze przedstawienia ikonograficzne kobiety ro-
dzącej i nawet wtedy wiele szczegółów pozostaje
ukrytych przed naszym wzrokiem. Również
materiały archeologiczne dostarczają jedynie
ograniczony wgląd, np. na statuetce bogini
narodzin Azteków Tlazoteotl poprawnie poka-
zano postawę kuczną przy porodzie, ale w po-
zostałej części ukazuje zniekształcony obraz
prawdziwej natury tego aktu (ryc.2.). Odniesie-
nia w literaturze są również nieliczne i mało
dokładne. Wiarygodne dowody etnograficzne
zostały zebrane dopiero w połowie XIX wieku,
ale nawet wówczas dane dotyczące porodu
i losu łożyska zwykle nie były rejestrowane.

W krajach azjatyckich od dawna uważano,
że łożysko ma właściwości lecznicze i magicz-
ne. Wielka Farmakopea opracowana w 1596
roku w Chinach przez Li Shih-chen zalecała

Ryc. 2. Aztecka statuetka Tlazoteoti, meksykańskiej
bogini porodu. „Tlazolteotl (Birthing Figure) - Aztec
Art - WikiArt.org”
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mieszankę wykonaną z ludzkiego mleka i tkan-
ki łożyska na dolegliwość zwaną „ch’i” (wyczer-
panie), zdefiniowaną jako stan charakteryzują-
cy się „anemią, osłabieniem kończyn i oziębło-
ścią narządów płciowych z mimowolnym wytry-
skiem nasienia”[15]. Chińskie ch’i było siłą
witalną bardzo podobną do egipskiej obecnej
w łożysku, choć niekoniecznie pochodzącej
z nagromadzonej krwi. Zalecanym sposobem le-
czenia było podawanie, co drugi dzień sprosz-
kowanego łożyska w postaci preparatu zwane-
go „Czystym Eliksirem Porodowym”, a następ-
nie kontynuowanie leczenia za pomocą wzbo-
gaconego „Eliksiru Połączonego Przeznaczenia”.
Ten ostatni składał się z trzech kieliszków do
wina ludzkiego mleka, do których wsypywano
sproszkowane łożysko ludzkie, mieszano i ogrze-
wano w miseczce poprzez ekspozycję na świa-
tło słoneczne. Nie wiadomo, jak stara była tra-
dycja stosowania tego lekarstwa, ale było ono
zapewne nie mniej skuteczne niż oferowane
kilkadziesiąt lat wcześniej przez Paracelsusa leki
w Europie Zachodniej. Ostatecznie, magiczne
i lecznicze właściwości łożyska zostały zebrane
i opublikowane przez Frazera tuż przed I wojną
światową [16], ale w żadnym z przytoczonych
przez niego przykładów brak jest wzmianki
o jedzeniu surowego lub sproszkowanego łoży-
ska, ani o robieniu z niego wyciągów.

W latach 60. XX wieku czechosłowacki
lekarz poinformował media, że niewielka gru-
pa Wietnamskich położnych, zarówno męskich,
jak i żeńskich, zjadała tkankę łożyskową pacjen-
tek [9]. Według Obera [9] relacja tego lekarza
wyglądała w sposób następujący: „Pracowałem
jako kierownik Oddziału Patologii w Szpitalu
Przyjaźni Czechosłowacko-Wietnamskiej w Ha-
iphong, od września 1958 r. do grudnia 1960,
wraz z grupą czechosłowackich specjalistów,
w tym lekarzy, pielęgniarek, techników labora-
toryjnych, inżynierów i administratorów. Wkrót-
ce po moim przyjeździe, powiedziała mi czeska
położna z Oddziału Położniczo-Ginekologiczne-
go, że tutaj „jedzą łożysko”. Po moim zapyta-
niu otrzymałem następujące wyjaśnienie: „Kil-
ka wietnamskich pielęgniarek (położnych) w de-
partamencie zjada łożysko, dostarczane im przez
pacjentki. Nie zjadają wszystkich łożysk, tylko te
dostarczone przez młode, pozornie zdrowe i przy-
stojne matki. Oni najpierw oczyszczają łożysko
z błon płodowych, a następnie kroją na małe
kawałki i smażą na patelni razem z cebulką.
Czeska pielęgniarka pokazał mi patelnię z kilko-
ma kawałkami ciemnobrązowej tkanki łożyska
zmieszanymi z cebulą. Pochodzenie etniczne
praktykujących tu pielęgniarek nie było wietnam-

skie; należały one do grupy „mniejszościowej”
plemion chińskich i tajskich, zamieszkujących
góry Wietnamu Północnego. Zapytałem o to
kilku wietnamskich lekarzy, ale bardzo niechęt-
nie udzielali mi jakichkolwiek informacji, ponie-
waż znali już zastrzeżenia czeskiego personelu do
tego rodzaju praktyk. W rzeczywistości wietnam-
scy lekarze w Departamencie Położniczo-Gine-
kologicznym próbowali ukryć wszelkie informa-
cje na ten temat, a także próbowali uniemożli-
wić swojemu personelowi zjadanie łożysk. Tak
naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć czy
obserwowane spożywanie łożyska było wśród
nich powszechnym plemiennym zwyczajem kul-
turowym i czy łożyska były również zjadane
przez matki, które urodziły dzieci [9].

Prawdopodobnie należy przyjąć, że na obsza-
rach słabo rozwiniętych łożysko było zjadane
w celu dodatkowego zaopatrzenia w białko. Być
może jego dostępność była bardziej ograniczo-
na w górach, skąd pochodziły te położne, niż
na równinach, gdzie wypasa się bydło, lub
w regionach przybrzeżnych, gdzie są dostępne
ryby i owoce morza. Jeśli tak, to praktyka taka
może mieć usankcjonowanie w obyczajach re-
gionalnych. Z pewnością potencjalna wartość
odżywcza łożyska dla osób z ograniczoną
podażą żywności wydaje się być niekwestiono-
wana.

Wydaje się, że przy wystarczającej motywa-
cji ludzkość zje wszystko. Jo Stoyte, amerykań-
ski miliarder dążąc do nieśmiertelności zjadał
roztarte wnętrzności surowego karpia, które
polecono mu, jako eliksir niezbędny w dążeniu
do długowieczności.

Oprócz wspomnianych wcześniej wietnam-
skich położnych, które opisywały smak łożyska
jako „cudownie łagodny i pyszny”, żaden
z innych przykładów nie wskazuje na to, żeby
były one jedzone ze smakiem i rozkoszą. Dla
Izraelitów była to nawet kara za grzechy, a w
prymitywnych społeczeństwach dominował
raczej motyw magiczno-medyczny.

Rdzeń „medi” w słowie „medicina” oznacza
środek lub pośrednik. Łożysko bowiem uznawa-
ne była za mediatora między życiem matki
i dziecka. Rdzenni Amerykanie nazywali je
„babcią”. Inne kultury używały określenia „tort
dziecka” lub „dom dziecka”. Członkowie ple-
mienia Ibo z Nigerii uważają je za „martwego
bliźniaka”, zasługującego na uroczysty pochó-
wek. Plemię Hmong z Azji Południowo-
wschodniej nazywają je „kurtką”. Inni nazywa-
li „drzewem życia”, ze względu na naczynia
krwionośne przypominające gałęzie na drzewie.
Przez wieki ludzie wykonywali różnego rodza-



74

© GinPolMedProject 1 (59) 2021: 070-079

ju ceremonie starające się uhonorować życiodaj-
ne funkcje łożyska. Chowali łożyska w ogro-
dach, pod drzewami, w specjalnych uświęco-
nych miejscach, zakotwiczając lub „uziemiając”
nową duszę do ziemi, aby nie ulotniła się wraz
z dzieckiem. W niektórych częściach Indonezji
łożysko jest nadal uważane za „młodszego bra-
ta” („sekretnego pomocnika ”) i ulega pochowa-
niu z wielką troską [17]. W innych rejonach jest
przechowywane przez pierwszy rok życia dziec-
ka i wykorzystywane w razie choroby w celu
uzupełnienia brakujących sił życiowych. W pry-
mitywnych społeczeństwach łożysko było czę-
sto chowane przez ojca, czasem przez położną,
często z wielką ceremonią, a czasem potajem-
nie i cicho. Zazwyczaj tłumaczono to zapobie-
ganiu zjadania go przez zwierzęta, bowiem w
takim przypadku życie lub zdrowie dziecka
byłoby zagrożone. Niezwykły zwyczaj panuje w
niektórych częściach Jawy, gdzie „łożysko, ozdo-
bione kwiatami i świeczkami, puszczane jest jak
wianki w nocy na wodę jako pokarm dla kroko-
dyli.”„ W wielu kulturach łożysko i część pę-
powiny przechowywano jako amulet chronią-
cy przed rzuceniem uroku”. „Na polskich
wsiach panował zwyczaj, który nakazywał ro-
dzicom, zwłaszcza ojcu następujące postępowa-
nie „... wysusz i użyj łożyska w postaci sprosz-
kowanej jako leku, lub może to być też wysu-
szony sznur pępowinowy, który należy dać dziec-
ku kiedy po raz pierwszy idzie do szkoły, co
uczyni go dobrym uczeniem” [18].

Poza medycyną chińska, również w innych
kulturach, wartość lecznicza łożyska była wyso-
ko ceniona. Członkowie plemienia Kurtachi
z Wysp Salomona przechowywali je w misce
z wapnem i podawali sproszkowane do żucia
wraz z orzechami areca jako źródło wapna dla
matki [19]. Mirebalais na Haiti zakopywali
łożysko, ale zachowywali część pępowiny. Jeśli
dziecko zachorowało, pępowinę gotowano
i uzyskany bulion podawano jako lek [20]. Po-
dobnie postępowano wśród Indian Sierra Tara-
scan [21]. Robert Redfield [22] pozostawił opis,
według którego w meksykańskiej wiosce Topot-
zlan, pępowinę stosowano, jako środek leczni-
czy w przypadku chorób oczu. Dwie dekady
później Oscar Lewis [23] potwierdził obserwa-
cję Redfielda i zaobserwował, że ta sama prak-
tyka była stosowana w pobliskiej wsi Mitli.
Natomiast Indianie Pomo w Kalifornii zacho-
waną część pępowiny traktują jako lekarstwo
dla dziecka, szczególnie przydatne w przypad-
ku ukąszenia przez węża [24].

Na Karaibach, zwłaszcza na Jamajce, oraz
w Ameryce Południowej błony łożyskowe (caul)

były stosowane w celu zapobiegania drgawkom
spowodowanym „podrażnieniem dziecka przez
duchy” [25]. W przypadku innych schorzeń
tkankę łożyska ostrożnie pieczono nad gorącą
cegłą i po zmieleniu wsypywano do herbaty
podawanej niemowlęciu. Araukańscy Indianie
z Argentyny suszyli natomiast pępowinę, mie-
lili na proszek i podawali dziecku, gdy było
chore [26]. W Peru, plemienny zwyczaj naka-
zywał chorym niemowlętom podawać do ssania
przechowywany wysuszony sznur pępowinowy
[27]. Dorośli, gdy zachorowali, również otrzy-
mywali pępowinę do żucia, ale istotne było to,
aby była to własna pępowina pacjenta, gdyż
innej osoby była nieskuteczną. W Tanganice
(obecnie Tanzania) plemię Chaga kontynuuje
coś, co można nazwać przetrwałym rodziciel-
skim kanibalizmem. Łożysko wkłada się do
pojemnika i suszy przez dwa miesiące na pod-
daszu. Następnie mieli się je z eleusiną (rośliną)
na mąkę, z której jest przygotowywana owsian-
ka. Tak przygotowana potrawa jest konsumo-
wana przez starsze kobiety z rodziny dziecka,
które twierdzą, że w ten sposób starają się
ustrzec je przed chorobami i śmiercią [28].
W środkowych Indiach plemię Kol wiąże łoży-
sko z funkcją rozrodczą. Według nich bezdziet-
na kobieta, jedząc świeże łożysko lub pępowi-
nę może wyleczyć schorzenia, które są odpowie-
dzialne za jej niepłodność. Niestety, z drugiej
strony, w ten sposób może sprowadzić choro-
bę lub nawet śmierć na członka rodziny, do
której należał popłód [29], dlatego też, w tej
społeczności zdarzają się często kradzieże łoży-
ska i pępowiny. W Maroku uważa się, że jedze-
nie łożyska zapobiega również bezpłodności
i przyspiesza poród.

Toradżowie (Toradża, Toraja) – członkowie
grupy etnicznej zamieszkujący środkową część
indonezyjskiej wyspy Celebes zawieszają łożysko
w rozwidleniu dużego drzewa Ficus i przed
odejściem zwracają się do niego: „Ty, popłodzie,
nie mów że Cię nie kochamy; kochamy Cię. Nie
łaskotaj podeszw stóp naszego młodszego brata
(siostry) i nie drażnij jego (jej) brzucha ” [30].
U Torajów istnieje jeszcze jeden niezwykły
zwyczaj. Dziecko, które nie ma jeszcze ząbków,
nie jest uważane za członka „świata ludzi”, jest
dzieckiem Matki Natury. Z tego powodu zmar-
łe noworodki chowa się w drzewach i oddaje
Naturze. Obandażowane ciało umieszcza się
w wyciętej w drzewie dziupli, w pozycji piono-
wej, a otwór zamyka wyciętym kawałkiem
drewna. Po latach otwór w drzewie zarasta,
zamykając grób na zawsze, a dusza dziecka wraz
z rosnącym drzewem unosi się ku niebu.
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Medyczne właściwości łożyska, zwierzęcego
i ludzkiego, były uznawane od wieków. W Bri-
tish Medical Journal z 1917 roku przytoczono
artykuł Teresy Bianchini „The placenta as
a galactagogue”. Podjęła się ona analizy 5. przy-
padków zjadania łożysk po porodzie przez
kobiety, u których inne metody stymulacji
wydzielania mleka nie powiodły się. Według
niej łożyska były pocięte i umyte, a następnie
ugotowane w osolonej wodzie. W jednym przy-
padku przygotowano bulion, do którego wrzu-
cona kilka łożysk.

Louite-Toussaint, francuska położna, cyto-
wana przez Cabanas w „Rernidcs d’amttrefois
(Paryż, 1905)”, zwraca się z apelem do rodzą-
cych kobiet i położnych, aby praktykowały zja-
danie łożyska swojego lub zwierzęcego, aby
w ten sposób wspierać szybki powrót do zdro-
wia i stymulować laktację. „Nie ma nic zdroż-
nego w spożyciu łożyska owiec, ponieważ po jego
zjedzeniu wystąpi obfitość mleka u kobiet, któ-
re go nie miały. Nawet u kobiet niebędących
w ciąży i u dziewic, wydzielina mleczna może się
pojawić, jeżeli będą karmione łożyskiem” [31].
Na czwartym Kongresie Francuskich Lekarzy
Chorób Wewnętrznych, w Iheld, Montpellier
w kwietniu 1898 roku, dr Iscovesco, w opar-
ciu o analizę ponad 100. przypadków, przed-
stawił komunikat na temat działania terapeu-
tycznego łożyska. Używał on owczego łożyska
w tabletkach, zawierających 0,25 grama świe-
żej substancji, przy czym dzienna dawka nigdy
nie przekraczała 1,50 gramów. Jego zdaniem
pigułki korzystnie wpływały na wydzielanie
mleka. Twierdził również, że tego rodzaju le-
czenie przyniosło niezwykłe efekty terapeutycz-
ne w „…przewlekłym zapaleniu macicy i towa-
rzyszącym jej katarze (upławy), nawet wówczas
gdy przydatki były chore, a także w nieprawidło-
wej inwolucji macicy po porodzie”.

W 1917 r. Hammett i McNeile [32] opubli-
kowali jeden z najwcześniejszych dostępnych
artykułów naukowych, w którym odnotowali
wzrost zawartości białka i laktozy w mleku
kobiet, które zjadły wysuszone łożysko w cią-
gu pierwszych kilku dni po porodzie. W kolej-
nym, i jak do tej pory ostatnim naukowym
badaniu, Soyková-Pachnerová i wsp. w 1954
roku [33], badali fizjologiczny wpływ placento-
fagii na produkcję mleka u ludzi. Spośród 210
uczestniczek karmionych liofilizowanym ludz-
kim łożyskiem 86% zgłosiło „dobre” (zdefinio-
wane jako zwiększenie o co najmniej 20g) lub
„bardzo dobre” (zwiększenie o co najmniej 30g)
wydzielanie mleka. Autorzy nie wyjaśnili jednak,
czy matki spożywały własną tkankę łożyskową,

czy inną. W tym badaniu nie było grup kontro-
lnych. Nie mogą być zatem uznane za zgodne
z obecnymi standardami naukowymi i nie
można z nich wyciągać wiążących wniosków.
Niestety, w moich poszukiwaniach nie znala-
złem innych doniesień naukowych dotyczących
wpływu placentofagii na laktację u ludzi.

Bardzo interesującą koncepcję wysunęła
część lekarzy na początku II połowy XX wie-
ku. Uważali oni, że kobieta może zapobiec
wystąpieniu raka kosmówki, poprzez naślado-
wanie żyworodnych saków, które zjadają łoży-
sko [1]. Wynikało to stąd, że do 1963 roku
opisano zaledwie jeden przypadek raka ko-
smówki u zwierząt, a był nim pancernik ame-
rykański [34]. Wkrótce okazało się jednak, że
takie rozumowanie było błędne. Niedługo bo-
wiem stwierdzono obecność choroby kosmów-
ki również u małpy rhesus [35].

Teoretycznie tkanka łożyska może zapewnić
skuteczne odżywianie kobiety po porodzie [36].
Teoretycznie, w kulturach, w których głód był
powszechny, lub tych, które miały niewielki
dostęp do bogatego w żelazo mięsa, zjadanie
łożyska mogło być częściej praktykowane, w celu
poprawy odżywiania w okresie poporodowym.
Ponieważ łożysko wytwarza estrogen, progeste-
ron, laktogen, â-endorfiny, oksytocyne i maga-
zynuje żelazo [37], prawdopodobne jest, że
spożycie jego tkanek może mieć wpływ na
zdrowie.

Współczesne badania naukowe nad składem
chemicznym i funkcją łożyska w późnej ciąży
wykazały, że przynajmniej teoretycznie może
łożysko mieć wpływ na zapobieganie wystąpie-
niu powikłań poporodowych, takich jak: niedo-
krwistość, przemęczenie, depresja, niedobory
witamin, zaburzenia równowagi hormonalnej,
zmniejszenie krwawienia poporodowego,
zmniejszenie bólu, a także zwiększoną produk-
cję mleka, szybsze obkurczanie macicy, wzmoc-
nienie układu odpornościowego oraz lepszy
psychiczny kontakt matki z dzieckiem. W ostat-
nich miesiącach ciąży łożysko wytwarza dużą
ilość hormonu uwalniającego kortykotropinę
(CRH), hormonu redukującego stres, wytwarza-
nego przez podwzgórze matki. Po porodzie
łożyska stężenia CRH dramatycznie spadają,
czyniąc ją bardziej podatną na stres i zaburze-
nia nastroju [38]. Zwolennicy placentofagii
twierdzą, że spożywanie łożyska może pomóc
w ułatwieniu matce powrotu do produkcji
CRH, unikając w ten sposób potencjalnej przy-
czyny depresji.

Niedobór składników odżywczych i niedo-
krwistość są powiązane ze zmęczeniem matki
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i zwiększonym ryzykiem depresji, a także ze
szkodliwym wpływem na właściwe nawiązanie
więzi psychicznej matka-dziecko. Ci, którzy
opowiadają się za zjadaniem łożyska, wskazują
na bogatą w żelazo i w składniki odżywcze
tkankę łożyska, która może ułatwić matce po-
wrót do zdrowia po odbytym porodzie.

Największa propagatorka jedzenia łożyska
Alison Bastien [39] z Meksyku przedstawia na-
stępujące, opracowane przez nią wytyczne postę-
powania z łożyskiem po porodzie: „W mojej
praktyce, aby zrobić Zi he che, gdy jestem jesz-
cze z matką po porodzie biorę łożysko do domu
i umieszczam je w lodówce lub zamrażarce, aż
będzie bardziej wypoczęte. Chociaż niektóre
kobiety robią z niego gulasz, koktajl lub inną
potrawę chcąc zjeść łożysko „świeże”, zaraz po
urodzeniu, to mój przepis wzorowany na chiń-
skim wymaga wysuszenia łożyska i przyjmowa-
nia go w małych dawkach w kapsułkach żelaty-
nowych. Moja metoda przygotowania Zi he Che
wygląda w sposób następujący: Należy zmyć
nadmiar krwi z łożyska, usunąć pępowinę i bło-
ny. Pokroić w paski tak cienkie, jakie tylko
można uzyskać, i rozłożyć na folii do pieczenia.
Umieść w piekarniku w najniższym możliwym
ustawieniu. Piec przez kilka godzin, aż będzie
chrupiące. Pachnie trochę jak wątróbka, gdy się
ją gotuje. Następnie zmielić na drobny proszek
za pomocą moździerza i tłuczka, blendera lub
młynka do kawy. Umieścić ten proszek w kap-
sułkach żelatynowych, dostępnych przez Internet
i w wielu lokalnych sklepach ze zdrową żywno-
ścią. Kapsułki umieścić w czystej torebce z zam-
kiem błyskawicznym i etykietą z wyraźnie zazna-
czonym imieniem kobiety, której jest łożysko,
datą urodzenia, datą wyprodukowania leku
i wszelkimi innymi danymi. Standardowa daw-
ka dla położnicy to dwie kapsułki, dwa do trzech
razy dziennie przez dwa tygodnie, w celu nasi-
lenia laktacji i odzyskania sił po porodzie. Do-
brze jest odłożyć trochę na bok dla dziecka, na
wypadek gdyby zachorowało. Jest to również
dobre lekarstwo na niepokój u matki podczas
separacji z dzieckiem, kiedy idzie po raz pierw-
szy do szkoły, po odstawieniu od piersi lub gdy
matka wraca do pracy. Kapsułkę żelatynową
można również otworzyć i posypać jej zawarto-
ścią żywność: płatki zbożowe, fasolę, zupę itp.
W takich przypadkach zawartość jednej kapsuł-
ki dwa razy dziennie przez tydzień jest wystar-
czająca. Po odcięciu pępowiny można zwrócić ją
rodzicom, aby pochowali w ziemi, pod drzewem.
Mogą również wysuszyć ją na słońcu i umieścić
w woreczku, który może być podawany dziecku
w okresie dojrzewania. W Meksyku, położne

często same produkują leki z łożyska. Biorą
świeżą krew łożyskową i część tkanki łożyska
i robią nalewkę, napełniając nią czysty szklany
słoik w równych częściach z 90% spirytusem.
Nalewka jest przechowywana w ciemnym
i chłodnym miejscu przez sześć tygodni, wstrzą-
sana codziennie, a następnie przecedzona i bu-
telkowana. Podawana jest we wszystkich wymie-
nionych powyżej stanach, a także jako ceniony
lek dla kobiet przeżywających trudności meno-
pauzy. Podawana w dawce od 10 do 40 kropli
w wodzie dwa lub trzy razy dziennie. W takich
przypadkach zaleca się stosowanie tylko łożyska
tej matki, która była po raz pierwszy w ciąży
i w doskonałym stanie zdrowia. Ci, którzy oba-
wiają się przenoszenia chorób zakaźnych przez
krew, nie powinni używać tego produktu. Tablet-
ki Zi he che, z drugiej strony, są podawane tylko
kobiecie i dziecku; a łożysko podczas przygoto-
wania jest pieczone do chrupiącego stanu, więc
nie ma obaw o zakażenie. Jeśli zamrozisz łoży-
sko, to należy go całkowicie rozmrozić przed
rozpoczęciem przygotowania. Dla osób, które nie
są zainteresowane spożywaniem łożyska, propo-
nuję zakopać w ogrodzie i posadzić na nim
kwiaty. Znam położną, która zasadza drzewo
nad każdym łożyskiem, a teraz ma piękny sad!
Albo możesz posadzić krzew różany nad każdym
i stworzyć ogród różany. Tych kilka sposobów
potwierdza, że nasze życie i narodziny mają
znaczenie”.

Obecnie wzrasta zainteresowanie zjadaniem
łożyska po porodzie. Praktyka taka pojawiła się
w społeczeństwach zachodnich w ciągu ostat-
nich kilku dekad [1,13] i obecnie przeżywa swój
prawdziwy renesans. W Ameryce Północnej
pierwsze udokumentowane relacje o kobietach
praktykujących zjadanie łożyska pojawiły się
w latach 70. XX wieku [9]. W ostatnich latach
coraz więcej kobiet uważa, że jest to opcja
pozwalająca na szybki powrót do zdrowia po
porodzie. Łożysko stało się fenomenem kultu-
rowym w świecie zachodnim [36,39]. Wydaje
się, że wpływ na to mają liczne doniesienia
medialne, zwłaszcza te informujące o spożyciu
łożyska przez celebrytów.

Strony internetowe pełne są instrukcji doty-
czących przygotowania łożyska do zjedzenia.
Niektóre zawierają porady w stylu „zrób to
sam”. W tych procesach zamrożone łożysko jest
płukane w wodzie, oczyszczone z błon, krojo-
ne w plastry, gotowane na parze i odwadniane
w temperaturze 115–160°F (46–71°C), a na-
stępnie mielone i umieszczane w 115–200 kap-
sułkach żelatynowych, które są przechowywa-
ne w temperaturze pokojowej [40-42]. Proces
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podgrzewania ma szczególne znaczenie, ponie-
waż ogrzewanie w 54°C (130°F) przez 121
minut jest wymagane w celu zmniejszenia licz-
by bakterii z rodzaju Salmonella [43].

Na arenie międzynarodowej przedsiębiorcy
oferują usługi kapsułkowania łożyska, co po-
zwala na użycie zachowanej tkanki nawet
w późniejszym czasie [39]. Sposób przygotowa-
nia różni się w zależności od usługodawcy i po-
trzeb leczniczych kobiety.

Ulotki reklamowe zachwalają dostępny obec-
nie na rynku krem kosmetyczny, informując
nas, że „dodaliśmy, na żądanie naszych badaczy
czysty organiczny kompozyt z łożyska. Łożysko
zawiera skoncentrowane stężenia hormonów,
składników odżywczych i naturalnych środków
ochronnych”. Inna firma produkuje nie tylko
nawilżający skórę krem zawierający witaminę
E i ekstrakt z łożyska, ale także szampon,
odżywkę do włosów, produkt do układania
włosów „Placentene” oraz krem do twarzy „Gift
of Life”. Na rynku jest, co najmniej 29 różnych
kosmetyków, w których stosowane są ekstrak-
ty z łożyska. Niektóre są nazwane Placenta Plus,
Golden Placenta i Placentally Yours. Składni-
kiem aktywnym jest często liofilizowana bydlę-
ca tkanka łożyskowa. Te komercyjne produkty
są drogie, ale może to być tylko kwestią czasu
i staną się bardziej dostępne.

Pomimo wielu deklarowanych korzyści
z placentofagii, nie jest jasne, czy zjedzenie łoży-
ska jest korzystne dla matki. Łożysko nie jest
przecież sterylne [44], a jedną z jego funkcji jest
ochrona płodu przed narażeniem na substancje
szkodliwe. Nic zatem dziwnego, że pierwiastki
takie jak selen, kadm, rtęć i ołów, a także bakte-
rie zostały zidentyfikowane w poporodowych
tkankach łożyska [44-48]. Łożysko podczas ciąży
bierze także udział w wystąpieniu takich powikłań
jak stan przedrzucawkowy, ograniczenie wzrasta-
nia wewnątrzmacicznego, zgon płodu, poród
przedwczesny, przedwczesne pęknięcie błon pło-
dowych, spontaniczne poronienie i przedwczesne
oddzielenie łożyska [49-51]. Potencjalne nieko-
rzystne działanie tych czynników na położnicę
i karmiące przez nią dziecko jest nieznane.

Pomimo dużej ilości informacji dostępnych
opinii publicznej na temat terapeutycznych

korzyści wynikających ze zjadania łożyska, do
chwili obecnej nie ma naukowych dowodów na
jakąkolwiek kliniczną korzyść takiego procede-
ru, a dane uzyskane z badań na zwierzętach nie
są jednoznaczne. Pozytywne wpływy na nastrój,
poziom żelaza, laktację i ogólną energię nie
zostały nigdy udowodnione w badaniach kli-
nicznych. Ma to szczególne znaczenie w świe-
tle niedawno przeprowadzonego wśród lekarzy
badania ankietowego dotyczącego zjadania łoży-
ska. Ponad 53% położników i ginekologów
uważa, że nie są poinformowani o ryzyku
i korzyściach związanych z tą praktyką, a 60%
z nich nie ma pewności, czy w ogóle powinni
popierać placentofagię [52]. Do chwili obecnej
nie prowadzi się systematycznych badań nad
korzyściami lub ryzykiem związanym ze zjada-
niem łożyska przez ludzi, pomimo rozprzestrze-
niania się informacji o tym w Internecie i ro-
snącym w siłę ruchom łożyskowym w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej i Europie.

W recenzowanych czasopismach naukowych
i klinicznych opublikowano bardzo niewiele
artykułów, które pomogłyby położnikom-gine-
kologom doradzać kobietom w zakresie placen-
tofagii, tym bardziej, że jest to sprzeczne z prze-
konaniami większości osób. Niemniej jednak
rośnie zainteresowanie tą praktyką, a pracow-
nicy służby zdrowia powinni być przygotowani
do reagowania na to w jednolity i profesjonal-
nie odpowiedzialny sposób.

Często pada pytanie: czy łożysko jest poży-
wieniem? W 2007 roku Amerykańska Agencja
ds. Żywności i Leków (FDA) wystosowała do
firm zajmujących się kapsułkowaniem łożyska
list ostrzegawczy, w którym stwierdza, że łoży-
sko nie może być stosowane jako suplement
diety [53].

PODSUMOWANIE
W chwili obecnej, nie ma naukowych dowodów
na jakąkolwiek kliniczną korzyść ze spożywania
łożyska, natomiast istnieją dowody na ryzyko
takiego postępowania. Zatem więcej pożytku
zdrowotnego dla całych rodzin i społeczeństwa
przyniesie jego zakopywanie lub kremacja
w ściśle określonym miejscu.
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