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Streszczenie
Wstęp. Wpływ środowiska, w tym sposób żywienia od urodzenia do ukończenia 1. roku życia może długoterminowo wpływać na zdrowie dziecka. Wyłączne karmienie piersią w okresie minimum 6 miesięcy jest najlepszym sposobem na obniżenie ryzyka wielu chorób infekcyjnych i cywilizacyjnych. Badania na grupie 1000
polskich dzieci wykazały, że 99,4% kobiet rozpoczyna karmienie piersią tuż po urodzeniu, ale po 6 tygodniach karmi już tylko połowa (dane GUS). Brak edukacji,
instruktażu, wsparcia ze strony personelu oraz trudności z utrzymaniem laktacji są głównymi powodami zaprzestania karmienia. Substancją, która została zbadana
pod kątem wspomagania produkcji mleka, jest słód jęczmienny. Materiał i metody. 128 zdrowych matek z rzeczywistym niedoborem pokarmu uczestniczyło
w badaniu oceniającym wpływ słodu jęczmiennego na laktację. Podczas 3 (I wstępna, II po 7 dniach, III po 14 dniach) wizyt kobietom oprócz profesjonalnej porady
zalecono stosowanie 2 razy dziennie produktu ze słodem jęczmiennym (4,8 g oraz min. 200 mg beta-glukanu). Badano m.in. stan ogólny matki, dziecka (przyrosty
masy ciała) oraz technikę karmienia. Wyniki. Poprawę laktacji uzyskano u 93% kobiet, czas miarowego połykania wydłużył się u 91% dzieci po 3 wizytach w poradni
laktacyjnej oraz stosowaniu słodu jęczmiennego, jako produktu wspomagającego laktację. Przyrosty dobowe dzieci zwiększały się z wizyty na wizytę (różnice
istotne statystycznie p ! 0,01), a średni przyrost wynosił 35,8 g. Średnia masa dzieci wzrosła o 516 g. Na trzeciej wizycie ilość odciąganego pokarmu wzrosła
2,4 razy, a podaż mieszanki mlekozastępczej zredukowano ponad dwukrotnie. Wnioski. Podaż słodu jęczmiennego może być rekomendowana jako uzupełnienie
schematu porady laktacyjnej w przypadku rozpoznania rzeczywistego niedoboru pokarmu u matki.
Słowa kluczowe: rzeczywisty niedobór pokarmu, naturalne wspomaganie laktacji, słód jęczmienny
Summary
Introduction. Environment, including nutrition from birth to the end of first year of life can influence child’s health in long-term. Exclusive breastfeeding during at least
6 months is the best practice to decrease risk of infectious and modern civilization diseases. Studies on 1000 Polish children showed, that 99.4% of mothers commence breastfeeding after birth, however after 6 weeks only half of infants are still breastfed. Lack of education, training, support provided by the professionals and difficulties with lactation maintaining are the main reasons for breastfeeding discontinuation. Barley malt is the substance that was studied for its galactagogue properties.
Material and methods. 128 healthy mothers with insufficient milk supply were enrolled to evaluate effect of barley malt on lactation. During three visits (I baseline,
II after 7 d, III after 14 d) women, additionally to professional advice, were recommended to take twice a day a product containing barley malt (4.8 g and min. 200 mg
beta-glucan). Mother and child (body mass gain) health and breastfeeding technique were examined. Results. After three visits and intake of barley malt 95% of women had their lactation increased. Regular swallowing was elongated in 91% of infants. Daily body mass gain increased during each visit (p ! 0.01) the mean body
mass gain was 35.8 g/day. Mean body weight of infants increased by 516 g. The amount of pumped milk increased 2.4 fold and milk formula consumption was more
than twice reduced. Conclusions. Barley melt can be recommended as an addition to lactation consultation scheme in insufficient milk supply.
Key words: Insufficient milk supply, natural lactation enhancers, barley malt
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Idea programowania żywieniowego rozwinęła się w latach 80. ubiegłego wieku [1, 2]. Powstała w oparciu o obserwację rozwoju ciąży oraz dzieci kobiet, które w pewnym
okresie ciąży doświadczyły niedożywienia lub też znacznego ograniczenia dostępu do wybranych grup składników
odżywczych. Badania kohorty matek i dzieci urodzonych
podczas tzw. głodu w Holandii (Dutch Famine) wykazały, że
dzieci z małą masą urodzeniową spowodowaną niedożywieniem matek miały po prawie 60 latach większe predyspozycje do otyłości, podwyższonego ciśnienia krwi [3, 4].
W ostatnich latach dowiedziono, że wpływ środowiska,
w tym przede wszystkim stan żywienia, już po urodzeniu do
ukończenia pierwszego roku życia może długoterminowo
wpływać na zdrowie [5].
Obszerna literatura wykazuje, że karmienie piersią jest najlepszym sposobem na zabezpieczenie zdrowia dziecka
w przyszłości. Obniża ono ryzyko wielu chorób infekcyjnych
w okresie karmienia piersią (skutki natychmiastowe) oraz
nadwagi, otyłości, cukrzycy typu 1, typu 2, atopowego zapalenia skóry (AZS), astmy czy nieswoistego zapalenia jelit,
a nawet białaczki i ziarnicy złośliwej w późniejszych latach
życia (skutki odległe) [5, 6]. U dzieci karmionych wyłącznie
piersią przynajmniej do 4. miesiąca życia znacząco zredukowane jest ryzyko hospitalizacji z powodu infekcji dolnych
dróg oddechowych czy zapalenia ucha [6]. Duże badanie
z udziałem ponad 1300 kobiet i ich dzieci wykazało, że karmienie piersią przez minimum 6 miesięcy ma związek z lepszymi wynikami testów na inteligencję, w tym zdolności poznawczych i wysławiania się w wieku 3 i 7 lat [7].
Mleko ludzkie to zmieniający się dynamicznie, aktywny biologicznie płyn, oparty na unikalnej kompozycji czynników
przeciwzapalnych, czynników wzrostu, substancji aktywnych immunologicznie, prebiotyków, minerałów, witamin,
mikro- i makroelementów. Składniki te, poza funkcją odżywczą, zapewniają aktywną ochronę przed czynnikami chorobotwórczymi oraz mają działanie immunomodulacyjne [8].
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje wyłączne karmienie piersią przez minimum 6 miesięcy za optymalny
i wzorcowy sposób żywienia niemowląt [9]. Tempo wzrostu
dzieci karmionych piersią uznano za wzorcowe dla wszystkich dzieci [6]. Amerykańska Akademia Pediatrii wskazuje
na dalszą potrzebę propagowania naturalnego karmienia
wśród kobiet ze względu na niski odsetek wyłącznego karmienia piersią w wieku 6 miesięcy (17% vs. 3 miesiące 40%)
[6]. W Polsce wyniki pilotażowego badania przeprowadzonego w szpitalach woj. kujawsko-pomorskiego na grupie
1000 dzieci wykazały, że w dniu wypisu ze szpitala piersią
karmionych było co prawda 99,4% noworodków urodzonych o czasie, ale wyłącznie mleko matki otrzymywało 87%,
natomiast w trakcie całego pobytu na oddziale dotyczyło to
tylko 65% [10]. Główną przyczyną rozpoczęcia dokarmiania
był, według matek, niedobór pokarmu (60%), a w 15% trudności dziecka z prawidłowym ssaniem piersi [10]. Przyczyny
rezygnacji z karmienia piersią ze strony polskich matek naj-

częściej (48%) dotyczyły trudności w karmieniu piersią, następnie zaniku pokarmu, opieki nad starszymi dziećmi, decyzji matki bez podania przyczyny [11]. Według danych zebranych przez GUS w 2013 roku na 360 195 dzieci w 6. tygodniu karmionych jest już 167 663 dzieci, co stanowi 46%
[12]. Widać wyraźnie, że pierwsze 6 tygodni jest okresem
krytycznym dla powodzenia laktacji. Badania pokazują, że
właściwy instruktaż karmienia, wczesne rozpoznanie czynników ryzyka i profesjonalne wsparcie ze strony personelu
na oddziale i po wypisie zapobiegłyby zbyt wczesnej rezygnacji z karmienia piersią [13]. Kryzysem laktacyjnym zwyczajowo określa się momenty w czasie laktacji, kiedy matki
odczuwają za małą w stosunku do potrzeb dziecka podaż
mleka. Niedobory produkcji pokarmu na początkowym etapie laktacji mogą być związane z opóźnioną laktogenezą II lub jej brakiem (ok. 5–15% kobiet), co skutkuje niedoborem mleka [14, 15].
Pragnąc zwiększyć ilość wytwarzanego mleka, kobiety sięgają po tzw. galaktogogi, czyli produkty o własnościach stymulujących i regulujących laktację. Jest to dość powszechnym zjawiskiem, niemniej nie istnieją dane dotyczące populacji polskich matek. Badania w innych krajach wskazują
na częste wspomaganie laktacji produktami o pochodzeniu
ziołowym (od 15 do 40%) [16]. W przypadku mieszanek ziołowych należy zwrócić uwagę na wchodzące w ich skład
zioła. Niektóre z nich w nadmiernych ilościach mogą wywoływać reakcje alergiczne, biegunki lub zmieniać smak i zapach mleka [16, 17]. Kolejnym problemem jest brak systematycznych, wiarygodnych badań klinicznych, które określałyby rzeczywisty wpływ ziół na laktację. Prawdopodobnie
jest to efekt placebo oparty na tradycji stosowania. Substancją, która w ostatnich latach była bardzo często badana
w związku z anegdotycznym wpływem na poprawę laktacji,
jest piwo na bazie słodu jęczmiennego. W przeglądzie dostępnych publikacji wskazano jednoznacznie, że to nie alkohol, chmiel czy inne składniki piwa, ale słód jęczmienny i zawarty w nim beta-glukan mają działanie pobudzające laktację na poziomie komórkowym. Celem przeprowadzonego
badania było określenie wpływu podaży słodu jęczmiennego (4,8 g oraz min. 200 mg beta-glukanu) na poprawę sekrecji mleka u kobiet z rzeczywistym niedoborem pokarmu.
Według naszej wiedzy jest to pierwsze badanie obserwacyjne z wykorzystaniem słodu jęczmiennego w produkcie bezalkoholowym w indukcji sekrecji mleka u kobiet karmiących
piersią.

Materiał i metody
Badanie obserwacyjne zostało przeprowadzone w okresie
czerwiec – wrzesień 2014 r. Każda włączana do badania kobieta została powiadomiona o celu badania przez personel
i wyraziła zgodę na wzięcie w nim udziału. Do badania zakwalifikowano 128 kobiet, które w pewnym okresie laktacji
szukały pomocy u specjalisty laktacyjnego w związku z nieprawidłowym przyrostem masy dziecka i/lub odczuciem
za małej ilości pokarmu. Kryteria włączenia do badania były
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następujące: brak problemów zdrowotnych, wiek matki
> 18 lat, dobowy przyrost dziecka < 20 g, dobowy przyrost
prawidłowy, ale dokarmianie mieszanką, stwierdzony rzeczywisty niedobór pokarmu. Kobiety, które urodziły w < 37
tyg. ciąży, ze zdiagnozowaną chorobą przewlekłą, np. cukrzycą, niedoczynnością tarczycy, nadciśnieniem tętniczym,
chorobą ostrą, np. gorączką, stosujące terapię hormonalną,
z anomaliami anatomicznymi w obrębie twarzoczaszki
u dziecka lub uczestniczące w innym badaniu klinicznym
były wyłączone z badania. Uczestniczki na I wizycie udzielały szczegółowego wywiadu w oparciu o protokół umiejętności ssania [18]. Porada laktacyjna przebiegała według protokołu postępowania [18]. Uzupełnieniem porady było zalecenie stosowania 2 saszetek dziennie produktu (Femaltiker,
producent Holbex sp. z o.o.) na bazie 4,8 g słodu jęczmiennego wystandaryzowanego na zawartość 200 mg beta-glukanu (składniki dodatkowe: ekstrakt z liści melisy lekarskiej
80 mg, sacharoza, aromat karmelowy) przed karmieniem.
Matki zgłaszały się na wizyty kontrolne po 7 i 14 dniach,
podczas których oceniano masę i przyrosty dobowe dziecka, technikę karmienia oraz sprawdzano poprawę laktacji
poprzez zadawanie pytań z przygotowanego wcześniej formularza badania. W badaniu brało udział 29 osób wykwalifikowanych w udzielaniu porad laktacyjnych: 14 położnych
oraz 15 osób posiadających certyfikaty konsultanta/doradcy
laktacyjnego (14 położnych i 1 lekarz).

Analiza statystyczna
Analizy wyników przeprowadzono za pomocą pakietu statystycznego PQStat ver. 1.6. Wyniki masy dzieci, przyrostów
dobowych, odciągania i mieszanki w kolejnych pomiarach
porównywano testem Friedmana i testem post hoc Dunna
oraz dodatkowo analizowano trend. Związek między ilością
odciąganego mleka i ilością stosowanej mieszanki analizowano, szacując współczynniki korelacji rangowej Spearmana. Za istotne przyjęto prawdopodobieństwo testowe na poziomie p < 0,05, a za wysoce istotne – prawdopodobieństwo testowe na poziomie p < 0,01.

Wyniki
Porady laktacyjnej udzielano podczas wizyty domowej
(57,8%), wizyty w poradni laktacyjnej (32,8%) oraz na oddziale lub w poradni noworodkowej (9,4%). Średni wiek
zgłaszanych dzieci wynosił ok. 18 (18,67, SD 31,23) dni.
Najczęstszą kwalifikacją do podjęcia konsultacji laktacyjnej
był rzeczywisty niedobór pokarmu (81,24%) oraz słaby przyrost masy ciała (69,5%), najmniej zgłoszeń było w przypadku prawidłowego przybierania na wadze, ale chęci redukcji
udziału sztucznej mieszanki w schemacie żywienia (25,4%).
Przyrosty dobowe dzieci zwiększały się z wizyty na wizytę
(różnice istotne statystycznie p < 0,01) (Wykres 1), a średni
przyrost w ciągu 14 dni trwania badania wynosił 35,8 g (norma dla wieku 0–3 mies. wynosi 25–31 g/dobę). W dniu
ostatniej wizyty średnia masa dziecka wzrosła o 516 g w po-
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równaniu do pierwszej, po 2 tygodniach (norma przyrostu
dla wieku po 2 tyg. 350–434 g) w porównaniu do pierwszej
wizyty ilość odciąganego pokarmu w ml wzrosła prawie
2,4 razy (29,6 vs. 70,9 ml), jednocześnie niemowlęta otrzymywały 2,6 razy mniej mieszanki mlekozastępczej (115,8
vs. 43,6 ml). Poprawę laktacji uzyskano u 93% kobiet, czas
miarowego połykania, głównego determinanta ilości pokarmu i nasycenia dziecka wydłużył się u 91% uczestniczek. Co
druga kobieta odciągała więcej pokarmu, co bezpośrednio
przełożyło się na przyrost masy dziecka bez potrzeby dalszego dokarmiania mieszanką. Ponad połowa (59,5%) kobiet stosowała mniej lub całkowicie zaprzestała podawania
mieszanki mlekozastępczej po 3 wizytach w poradni laktacyjnej oraz stosowaniu słodu jęczmiennego, jako produktu
wspomagającego laktację.

Omówienie
Uzyskane wyniki wskazują na poprawę laktacji u 93% kobiet
po 3 poradach laktacyjnych oraz 14 dniach stosowania ok.
10 g słodu jęczmiennego (2 saszetki Femaltiker) na dobę
w celu poprawy produkcji mleka. Według naszej wiedzy jest
to pierwsze badanie obserwacyjne na grupie kobiet karmiących piersią, które wykazało skuteczność porady laktacyjnej
sprawowanej przez specjalistów laktacyjnych i korzystny
wpływ słodu jęczmiennego na parametry takie, jak: ilość odciąganego mleka, czas miarowego połykania dziecka czy
przyrost masy ciała dziecka, związany z większą ilością uzyskiwanego pokarmu. Średnia wieku niemowląt, tj. 18 dni,
wskazuje na krytyczny dla laktacji moment, który występuje
w okresie zmiany regulacji hormonalnej na autokrynną,
a odczuwany jest przez matki, zwłaszcza popełniające błędy, w postaci zmniejszonej podaży mleka [14]. Jedną z kluczowych interwencji była korekta techniki karmienia piersią,
co wraz z dodatkową stymulacją gruczołu piersiowego
przez regularne odciąganie pokarmu jest udowodnioną metodą zwiększającą wytwarzanie mleka. W przypadku wizyty
kwalifikującej korektę zastosowano u 74,2% kobiet. Wskazuje to na brak nabycia tej umiejętności podczas pobytu
w szpitalu, jednocześnie podczas kolejnej wizyty nadal prawie połowa kobiet wymagała ponownej korekcji techniki karmienia. Często wiązało się to z poradą dotyczącą zwiększenia częstotliwości karmień u 74% kobiet podczas pierwszej
wizyty i u 40,6% podczas wizyty po 7 dniach. Wskazuje to na
brak wiedzy kobiet dotyczącej odpowiedniej ilości karmień
piersią potrzebnej dla utrzymania prawidłowej laktacji. Po
2 tygodniach stosowania intensywnej stymulacji laktacji oraz
słodu jęczmiennego średni dobowy przyrost masy dzieci
wynosił 35,8 g vs. < 20 g/dobę, jak to miało miejsce
u 69,5% niemowląt w dniu włączenia do badania. Zakres
przyrostu masy 26–31 g/dobę dla niemowląt 0–3 mies. jest
określany jako prawidłowy [14]. Na wysoką skuteczność
wpłynęła opieka wykwalifikowanego personelu zajmującego
się poradnictwem laktacyjnym (położne, lekarz – konsultanci/doradcy laktacyjni).
Analiza Cochrane (56,451 par matek z dziećmi, 21 krajów)
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Wnioski
Badanie udowodniło wysoką skuteczność porad laktacyjnych udzielanych przez specjalistów laktacyjnych w przypadku rzeczywistego niedoboru pokarmu u matki. Podaż
słodu jęczmiennego, jako uzupełnienie schematu porady
laktacyjnej w przypadku kryzysu laktacyjnego i rzeczywistego niedoboru pokarmu, wydaje się uzasadniona. Niemniej,
nadal niezbędne są badania z randomizacją, podwójnie ślepą próbą, które potwierdziłyby korzystny wpływ tego składnika. Tak zaprojektowane badanie jest już w toku, rekrutacja
w dwóch ośrodkach referencyjnych ma zakończyć się
w kwietniu 2015 r.
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wykazała jednoznacznie, że każda forma wsparcia matki
karmiącej, ze szczególnym naciskiem na poradę specjalisty
laktacyjnego, wiąże się z redukcją ryzyka zaprzestania karmienia piersią przed 6. miesiącem życia dziecka, także
w okresie tzw. kryzysów laktacyjnych: 4.–6. tydzień, 6. miesiąc [19]. Drugim czynnikiem zwiększającym skuteczność
był prawdopodobnie stosowany 2 razy dziennie słód jęczmienny. Kobiety przyjmujące słód jęczmienny przez 14 dni
odciągały ponad dwa razy więcej pokarmu w porównaniu
z okresem sprzed włączenia do badania, a były to kobiety,
u których zdiagnozowano rzeczywisty niedobór pokarmu.
Szereg badań na zwierzętach otrzymujących ekstrakt słodowy wykazał zwiększenie sekrecji prolaktyny i hormonów
wzrostu [20, 21]. Doświadczalne podawanie ochotnikom piwa, wody lub alkoholu pozwoliło na wyłonienie właściwego
składnika – beta-glukanu zawartego w słodzie jęczmiennym, odpowiedzialnego za stymulację wydzielania prolaktyny przez przysadkę – zjawisko także odnotowywane w przypadku kobiet niekarmiących piersią i mężczyzn [22–25]. Badania in vitro oraz na zwierzętach podczas laktacji jednoznacznie wykazały udział beta-glukanu w indukcji sekrecji
prolaktyny przez przysadkę mózgową [24, 25] oraz zwiększenie ilości kazeiny w gruczole mlekowym [24]. W przeglądzie dostępnych badań jednoznacznie stwierdzono, że to
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