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1. Wstęp

Obecnie  mleko  matki  jest  wciąż  uważane  za  najlepszy  pokarm  dla  niemowląt  w  pierwszych
miesiącach życia.  Zaleca się karmić niemowlę co najmniej  do 6 mż. WHO zaleca,  aby karmić
naturalnie nawet do drugiego roku życia. 
Ważne jest aby pierwsze karmienie w życiu odbyło się do 2,5 godzin po narodzinach. Co prawda
noworodek  nie  pije  wtedy  pełnowartościowego  mleka  tylko  siarę,  która  jest  bardzo  bogata  w
przeciwciała wytworzone przez organizm matki. Zabezpiecza to młodego pacjenta przed wieloma
groźnymi  dla  jego  zdrowia  i  życia  patogenami.  Układ  immunologiczny  nowo  narodzonego
człowieka jest nie w pełni rozwinięty i nie chroni go tak skutecznie jak układy ludzi dorosłych.
Mówi się, że dopiero około 4. roku życia układ odpornościowy staje się dojrzały.  
Dodatkowo,  z  uwagi  na  ciągle  rozwijający  się  wraz  z  wiekiem  dziecka  układ  pokarmowy  i
immunologiczny,  mleko matki jest najlepiej dopasowanym pokarmem do jego potrzeb. Optymalnie
pokrywa jego potrzeby na białka węglowodany, elektrolity i witaminy (za wyjątkiem wit. D). 
Zapewnia mu rozwój i ochronę, zmniejsza częstotliwość występowania chorób zakaźnych, ryzyko
śmierci, a u matki karmiącej piersią zmniejsza się ryzyko wystąpienia nowotworów piersi. Kobiety
karmiące piersią mają również mniejsze ryzyko zachorowania na reumatoidalne zapalenie stawów,
nadciśnienie tętnicze,  choroby układu krążenia,  cukrzycę czy raka jajnika,  a ryzyko to jest  tym
mniejsze, im czas karmienia piersią dłuższy.
U dzieci karmionych w sposób naturalny dodatkowo zaleca się suplementację witaminy D i K.
Witaminę D należy podawać codziennie w dawce 400 j.m./dobę do końca 6. miesiąca życia, w
drugim  półroczu  życia  400-600  j.m/dobę,  natomiast  witaminę  K  w  dawce  25  mcg/dobę  do
ukończenia 3. miesiąca życia. Dzieci urodzone przedwcześnie powinny otrzymywać 400-800 j.m
witaminy D/dobę do czasu osiągnięcia wieku skorygowanego 40 tyg. życia, następnie jak dzieci
donoszone.

2. Przeciwwskazania do karmienia piersią:

2.1. Ze względów medycznych karmienie piersią jest przeciwwskazane: 

 1. Ze strony dziecka:
 a) galaktozemia, 
 b) tyrozynemia,
 c) wrodzona nietolerancja laktozy (alaktazja),
 d) fenyloketonuria (w niektórych sytuacjach możliwe częściowe utrzymanie karmienia).

 2. Ze strony matki:
 a) zakażenie  wirusem  HIV  (seropozytywne  matki  tylko  w  krajach  rozwiniętych,  brak

danych o bezpieczeństwie karmienia w czasie terapii  antyretrowirusowej - w krajach
rozwijających się dopuszcza się karmienie u matek zarażonych wirusem HIV),

 b) nieleczona brucelloza,
 c) opryszczka na brodawce  lub otoczce obu piersi,
 d) zakażenie wirusem ludzkiej białaczki z komórek T (HTLV 1 i 2, Human T-Lymphotropic

Virus) następuje pierwotnie przez pokarm matki,
 e) leki, środki odurzające, używki  przyjmowane przez matkę, przechodzące do pokarmu,

stanowiące zagrożenie dla zdrowia i rozwoju dziecka:
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• etanol - łatwo przenika do pokarmu matki, nie karmić od 1 do 2 godzin od spożycia
okazjonalnego,  przewlekłe  przyjmowanie  prowadzi  do  opóźnienia  rozwoju
psychofizycznego dziecka;

• amfetamina - stężenie w mleku kobiecym 3-7 razy wyższe niż we krwi;
• heroina - niska aktywność w mleku matki, ale nawet małe ilości  niebezpieczne dla

noworodka;
• kokaina - w pokarmie obecne również kardiotoksyczne metabolity;
• ekstazy - uszkadza neurony serotoninowe i dopaminergiczne ośrodkowego układu

nerwowego, wpływa na naczynia sercowe;
• PCP (fencyklidyna)  -  utrzymuje  się  w  pokarmie  przez  kilka  tygodni,  działanie

halucynogenne;
• marihuana/kanabinoidy - gorszy rozwój motoryczny w 1 roku życia;
• nikotyna - hamuje laktację, zwiększa ryzyko nagłej śmierci łóżeczkowej, dozwolone

plastry nikotynowe.
 f) ciężkie choroby psychiczne (psychoza poporodowa, nerwica, upośledzenie umysłowe),
 g) ciężkie choroby somatyczne (nowotwory, wyniszczenie).

Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C u matki wg obecnych zaleceń nie jest przeciwwskazaniem
do karmienia piersią. Mimo, że antygen HBs obecny jest w mleku matki z infekcją HBV, karmienie
piersią nie zwiększa ryzyka  zakażenia u dziecka. Do pokarmu kobiecego przechodzą też cząstki
wirusa RNA zapalenia wątroby typu C oraz przeciwciała anty HCV, jednak teoretyczna możliwość
zakażenia  przez  pokarm matki  nie  została  udokumentowana.  Nowością  jest  też  zmiana  zleceń
dotyczących  karmienia  piersią  przez  matki  z  zakażeniem wirusem cytomegalii.  Uważa  się,  że
korzyści płynące z karmienia dziecka, nawet ze skrajnie niską urodzeniową masą ciała, mlekiem
matki seropozytywnej, przewyższają ryzyko zachorowania, a wcześniej proponowane zamrażanie
lub  pasteryzacja  pokarmu,  które  niszczą  wirusa,  obniżają  znacznie  wartość  odżywczą  i
bioaktywność mleka matki. Matki narkomanki HIV-negatywne, bez zaburzeń odżywiania, w czasie
kontrolowanej terapii odwykowej, mogą karmić dziecko piersią.

 3. Leki uniemożliwiające karmienie piersią:
 a) cytostatyki,
 b) izotopy radioaktywne (do czasu utrzymywania się radioaktywności w pokarmie, czas

pozostawania radioaktywnych substancji w mleku matki zależny od czasu półtrwania
radioizotopów, nawet do 2 tygodni),

 c) leki imunosupresyjne,
 d) lit,
 e) chloramfenikol, klarytromycyna, klindamycyna, 
 f) ciprofloksacyna,
 g) itrakonazol, flukonazol, terbinafina,
 h) atenolol, amiodaron, 
 i) loratadyna,
 j) metoklopramid, ranitydyna,
 k) bromokryptyna.

Aktualne  informacje  na  temat  bezpieczeństwa  stosowania  leków  podczas  karmienia  piersią,
znajdują się w bazie LactMed Narodowego Instytutu Zdrowia (USA).

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT
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2.2. Czasowe przeciwwskazania do karmienia piersią, przy możliwości
karmienia pokarmem odciągniętym z piersi:

 1. Ze strony dziecka:
 a) słaby odruch ssania (wcześniactwo),
 b) nieprawidłowości  budowy  jamy  ustnej  (niedorozwój  żuchwy,  rozszczep  wargi  i

podniebienia, krótkie wędzidełko języka, długie i silne wędzidełko wargi górnej).
 2. Ze strony matki:

 a) grypa  (izolacja  matki  od  dziecka  do  czasu  ustąpienia  gorączki,  następnie  karmienie
piersią),

 b) nieleczona aktywna gruźlica (izolacja matki od dziecka, karmienie po 2 tygodniach od
włączenia leczenia, gdy matka już nie prątkuje),

 c) opryszczka na jednej piersi (można karmić zdrową piersią lub pokarmem odciągniętym,
unikać kontaktu dziecka ze zmianami opryszczkowymi),

 d) płaskie, wklęsłe, zbyt długie i szerokie brodawki sutkowe,
 e) intensywna  antybiotykoterapia  w  przebiegu  zapalenia  piersi  -  (antybiotykami

przeciwwskazanymi w karmieniu) patrz baza LactMed  

2.3. Warunkowe dopuszczenie karmienia piersią: 

• Grupa  leków przy  stosowaniu  których  karmienie  piersią  jest  możliwe,  przy  założeniu
dobrej  obserwacji  dziecka  i  wykonywaniu  u  niego  badań  kontrolnych  lub  stosowaniu
krótkotrwałym,  np:  paracetamol,  ibuprofen,  penicylina,  amoksycylina,  cefalosporyny,
levotyroksyna, erytromycyna, biseptol, metronidazol, izoniazyd, etambutol, streptomycyna.
Panuje obecnie pogląd że większość leków może być stosowana w trakcie karmienia piersią,
wiedza  na  temat  bezpieczeństwa  farmakoterapii  w  czasie  karmienia  piersią  jest  ciągle
uzupełniana  i  aktualizowana,  dlatego przed  podjęciem odpowiedzialnej  decyzji  najlepiej
zapoznać się z najnowszymi informacjami na ten temat zamieszczonymi w bazie LactMed
Narodowego Instytutu Zdrowia. 

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT

• Zapalenie  piersi –  zaczerwienie,  tkliwość,  nadmierne  ucieplenie  i  twarde  obszary   w
kształcie  klinów;  objawy  ogólne  w  postaci  gorączki,  złego  samopoczucia,  nudności,
objawów grypopodobnych; nie stanowi istotnego zagrożenia dla zdrowego, donoszonego
noworodka; istnieje jednak możliwość przenikania bakterii do pokarmu kobiecego i w takiej
sytuacji  należy  starać  się   karmić  dziecko  przedwcześnie  urodzone  z  większym
potencjalnym ryzykiem zakażenia,  zdrową piersią,  a  z  chorej  ściągać  pokarm do  czasu
ustąpienia stanu zapalnego; pomocniczo można stosować  maści lub kremy pielęgnacyjne
(maltan,  bepanthen maść,  bevita,  palmers cocoa,  mustela,  flos-lek for mum, skarb matki
femina), opatrunki żelowe, nakładki)
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2.3.1. Zapalenie gruczołu sutkowego

Zapalenie  gruczołu  sutkowego  występuje  u  około  9,5%  matek,  najczęściej  w  pierwszych  6
tygodniach po porodzie. Czynnikami ryzyka są:

• pęknięcia, podrażnienia, uszkodzenie  brodawki sutkowej,
• opuszczanie karmień, niekompletne opróżnianie piersi w czasie karmienia,
• niedrożność przewodów mlecznych,
• nadużywanie pompek do odciągania pokarmu,
• zła technika karmienia, nieprawidłowa motoryka jamy ustnej dziecka,
• używanie usztywnianych staników,
• pleśniawki,  drożdżyca  jamy  ustnej,  okolicy  odbytu  i  narządów  moczowo-płciowych  u

dziecka, pochwy u matki,
• antybiotykoterapia u matki lub u dziecka.

Postępowanie niefarmakologiczne w zapaleniu gruczołu sutkowego:

• kontynuacja karmienia piersią, karmienie zaczynać od piersi zdrowej, niebolesnej,
• przed karmieniem wskazany masaż oraz ciepłe okłady,
• częste i efektywne karmienie (8-12 razy na dobę),
• osuszanie brodawek po karmieniu, higiena,
• utrzymywanie w czystości wszystkich przedmiotów mających kontakt z jamą ustną dziecka,
• spokój i odpoczynek matki karmiącej,
• bielizna osobista luźna, nie uciskająca piersi, w celu poprawy drenażu sutka.
•

Postępowanie farmakologiczne w zapaleniu gruczołu sutkowego:

• leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne (paracetamol, ibuprofen),
• leki przeciwgrzybicze miejscowo i doustnie u matki i u dziecka,
• antybiotyki  (kloksacylina,  dikloksacylina,  w  razie  braku  poprawy  po  1-2  dobach

cefaleksyna, amoksycylina z klawulanianem),
• drenaż chirurgiczny (ropień piersi),
• maści i kremy pielęgnacyjne.

Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zapalenia  sutka  jest  Staphylococcus  aureus i  Candida
albicans. W zapaleniu sutka, jeżeli objawy nie ustępują po 48 godzinach antybiotykoterapii, może
być wskazane wykonanie posiewu mleka.
Zapalenie gruczołów sutkowych nie stanowi przeciwwskazania do karmienia piersią. 

2.3.2. Ropień gruczołu piersiowego

Ropień gruczołu piersiowego występuje rzadko, jednak w momencie jego pęknięcia istnieje ryzyko
przedostania  się  bakterii  do  mleka  matki,  głównie  gronkowca  złocistego  i  ryzyko  zakażenia  u
noworodka. Nie zaleca się karmienia noworodka z piersi z obecnością ropnia aż do chwili jego
zdrenowania i zastosowania odpowiedniej antybiotykoterapii. 
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2.4. Nie stanowi przeciwwskazania do karmienia piersią:

• łagodne przeziębienie u matki, temperatura ciała do 38,50C,
• zapalenie gruczołów sutkowych (ból, obrzęk, gorączka),
• popękane brodawki sutkowe,
• ból podczas karmienia,
• żółtaczka związana z karmieniem piersią (wczesna i późna),
• stan po cięciu cesarskim,
• silikonowe implanty piersi.

3. Jak zatrzymać laktację:

Laktację  można  zatrzymać  w  sposób  farmakologiczny  i  niefarmakologiczny.  W  sposobie
farmakologicznym zastosowanie mają:

• bromokryptyna (Bromergon, Parlodel)
• kabergolina (Dostinex)
• chinagolid (Norplrolac)

Wyżej wymienione leki są wydawane z przepisu lekarza.
Pacjentki,  zwłaszcza  na  początku  leczenia,  stosując  te  leki  mogą  często  skarżyć  się  na  bóle  i
zawroty głowy,  nudności,  wymioty,  zmęczenie,  senność,  obniżone ciśnienie,  omdlenia.  Dlatego
zaleca  się  zażywać je  w trakcie  posiłku,  oraz  nie  zaleca  się  prowadzenia  samochodu i  obsługi
maszyn. 

Sposobem niefarmakologicznym będzie:

• wydłużania przerw między karmieniami,
• niepełne opróżnianie piersi,
• rzadsze i krótsze karmienie,
• noszenie dopasowanego stanika,
• bandażowanie piersi,
• napary z mięty, szałwii.

4. Zalecenia dotyczące karmienia mlekiem modyfikowanym:

4.1. Zalecenia producenta dotyczące przygotowania mieszanki.

Większość producentów mieszanek mleka modyfikowanego zaleca przygotowanie mleka na bazie
wody wodociągowej. Należy ją doprowadzić do wrzenia i gotować przez około 5 minut. Ważną
rzeczą  jest  następnie  ostudzenie  jej  do  temperatury 40oC.  Przygotowanie  mieszanki  z  wody o
wyższej  temperaturze  niż  zalecana  obniża  wartość  odżywczą  mleka  (bakterie  probiotyczne,
witaminy ulegną rozłożeniu).
Do odmierzenia ilości proszku należy zawsze korzystać z  miarek dołączonych przez producenta
mleka.  Miarki  mleka  powinny  być  płaskie  i  nie  ubite.  Jest  to  bardzo  ważne,  ponieważ  źle
przygotowana mieszanka będzie miała inną osmolarność, co może doprowadzić albo do biegunki
osmotycznej, albo do zbytniego obciążenia nerek.
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Należy zadbać  również o higieniczne warunki przygotowywania mleka. Przed przystąpieniem do
pracy należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem, nie wystarczy opłukać w zimnej wodzie. Bakterie
lub wirusy potencjalnie niegroźne dla osoby dorosłej mogą być powodem bardzo niebezpiecznego
zatrucia u niemowlaka. Butelkę i smoczek należy również wcześniej umyć i wyparzyć zgodnie z
zaleceniami ich producenta. 

WHO i EFSA  zalecają stosować wodę przegotowaną, ponieważ mieszanki, oraz woda mineralna
nie są sterylne. Mieszanki modyfikowane są potencjalnym źródłem zakażenia bakterią Cronobacter
sakazati, szczególnie groźną dla noworodków i młodych niemowląt.

Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  (Dz.  U.  z  2011  nr.  85  poz.  466)  dopuszcza  zastosowanie
naturalnych  wód  mineralnych  do  wykonania  posiłku  dla  niemowląt,  oznakowanych  jako
“Odpowiednia do przygotowania żywności dla niemowląt”, o zawartości:

• sodu lub chlorków  nie jest wyższa od 20 mg/l
• fluorków nie jest wyższa od 0,7 mg/l
• azotynów nie jest wyższa od 0,02 mg/l 
• azotanów nie jest wyższa od 10 mg/l

4.2.  Zalecenia  zespołu  ekspertów  powołanych  przez  konsultanta
krajowego   ds. pediatrii w 2007 roku, dotyczące karmienia mlekiem
modyfikowanym.

4.2.1. Mleko modyfikowane

W myśl aktualnej (2006) Dyrektywy Unii Europejskiej zaleca się, aby u dzieci żywionych
sztucznie  stosować  mleko  początkowe  do  czasu  wprowadzenia  pokarmów  uzupełniających  (w
praktyce przez całe pierwsze półrocze), a mleko następne dopiero w 2. półroczu życia.

4.2.2. Ekspozycja na gluten - Celiakia

Obecnie zaleca się u niemowląt karmionych sztucznie wprowadzanie glutenu nie wcześniej niż w 5.
m.ż., a nie później niż pod koniec 6. m.ż. 
Czas oswajania z glutenem u dziecka karmionego mieszanką modyfikowaną trwa 3 miesiące. Przez
dwa miesiące podajemy 2-3 g glutenu na 100 ml przecieru jarzynowego, przez kolejny miesiąc
większą dawkę 6 g i jeżeli nie obserwuje się objawów nietolerancji, gluten można podawać bez
ograniczeń.

4.2.3. Eliminacja produktów potencjalnie alergizujących

W chwili obecnej nie ma wystarczających dowodów naukowych uzasadniających eliminację lub
opóźnione wprowadzenie pokarmów potencjalnie alergizujących (np. ryb, jaja kurzego) u dzieci
zdrowych.
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4.2.4. Tabela. Aktualny (2007) schemat sztucznego żywienia niemowląt

Wiek LICZBA
POSIŁKÓW
WIELKOŚĆ
PORCJI [1] 

RODZAJ POSIŁKU

1 m.ż. 7 x 90-110 ml mleko początkowe

2 m.ż. 6 x 110-130 ml mleko początkowe

3 m.ż. 6 x 130 ml mleko początkowe

4 m.ż. 6 x 150 ml mleko początkowe

5 m.ż. 5 x 180 ml 4 x mleko początkowe
1 x zupa – przecier jarzynowy[2]
skrobane jabłko lub sok (najlepiej przecierowy) – 50-100 g

6 m.ż. 5 x 180 ml 4 x mleko początkowe
1  x  zupa  –  przecier  jarzynowy  z  dodatkiem  kleiku
glutenowego (pół łyżeczki, czyli ok.
2-3 g na 100 ml + 10 g gotowanego mięsa (bez wywaru)
lub ryby (1-2 razy w tygodniu)
przecier  owocowy lub sok (najlepiej  przecierowy)  – nie
więcej niż 150 g

7 m.ż. 5 x 1 x 180 ml – mleko następne z dodatkiem kaszki zbożowej
glutenowej (2-3 g na 100 ml)
2 x 180 ml – mleko następne z dodatkiem bezglutenowego
kleiku (2-3 g na 100 ml)
1 x 200 ml zupa – przecier jarzynowy z ½ żółtka (co drugi
dzień) i z gotowanym
mięsem3
 (10 g) lub rybą (1-2 razy w tygodniu)
1 x 150 g kaszka na mleku następnym lub deser mleczno-
owocowy
przecier owocowy lub sok – nie więcej niż 150 g

8 m.ż. 5 x 1 x 180 ml – mleko następne z dodatkiem kaszki zbożowej
glutenowej (6 g na 100 ml)
2 x 180 ml – mleko następne z dodatkiem bezglutenowego
kleiku (6 g na 100 ml)
1 x 200 ml zupa – przecier jarzynowy z ½ żółtka co drugi
dzień i z gotowanym mięsem
(10-15 g) lub rybą (1-2 razy w tygodniu)
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Wiek LICZBA
POSIŁKÓW
WIELKOŚĆ
PORCJI [1] 

RODZAJ POSIŁKU

1  x  kaszka  na  mleku  następnym  lub  deser  mleczno-
owocowy
przecier owocowy lub sok – nie więcej niż 150 g

9 m.ż. 5 x 1  x  200  ml  –  mleko  następne  z  dodatkiem  kaszki
glutenowej
1  x  200  ml  –  mleko  następne  z  dodatkiem  kaszki
bezglutenowej
1 x 200 ml – kaszka na mleku następnym
1 x  200  ml  zupa  –  przecier  jarzynowy z  dodatkiem ½
żółtka i z gotowanym mięsem3
(10-15 g) lub rybą (1-2 razy w tygodniu)
1  x  150  g  –  owoce  lub  kompot  lub  sok  (najlepiej
przecierowy) + biszkopt

10 m.ż. 4-5 x 3  x  220  ml  –  mleczny  posiłek  łączony  z  produktami
zbożowymi (np. mleko następne,
kaszki  mleczne  glutenowe  lub  bezglutenowe,  niewielkie
ilości pieczywa, biszkopty,
sucharki)
Posiłek obiadowy:
1 x zupa jarzynowa z kaszą glutenową
1 x jarzynka z gotowanym mięsem [3]
z dodatkiem ziemniaka lub ryżu,
przecier  owocowy  lub  owoce  lub  kompot  lub  sok
(najlepiej przecierowy) – nie więcej
niż 150 g

11-12 m.ż. 4-5 x posiłki jak w 10 miesiącu życia
zmiana: wprowadzić całe jajko 3-4 razy w tygodniu
twarożek, kefir, jogurt kilka razy w tygodniu [4]
11-12 4-5 x

[1] Podana wielkość porcji  jest średnią, jaką zjada dziecko w danym wieku zależnie od łaknienia i
zapotrzebowania. Różnice mogą również dotyczyć liczby posiłków. 
[2] Składnikiem tłuszczowym zup jarzynowych może być wysokiej jakości masło, oliwa z oliwek lub
niskoerukowy olej rzepakowy. 
[3] Konsystencja jarzyn i mięsa powinna stymulować żucie pokarmu. 
[4] Tylko naturalne składniki, bez konserwantów, z ograniczeniem cukru.
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5. Zaburzenia odżywiania:

Niestety,  z powodu nie zakończonego procesu rozwojowego przewodu pokarmowego, w trakcie
karmienia mlekiem modyfikowanym często dochodzi do różnego rodzaju zaburzeń w odżywianiu.
Część z nich nie jest groźna i można sobie z nimi poradzić w warunkach domowych. Pomocne
mogą  być  specjalistyczne  mieszanki  żywieniowe.  Można  je  bezpiecznie  polecić  rodzicom,
opiekunom. 
Część  zaburzeń  wymaga  konsultacji  lekarskiej  i  dalszego  postępowania  pod  nadzorem lekarza
specjalisty pediatry, neonatologa. W tych przypadkach również pomocne będą dietetyczne środki
specjalnego postępowania żywieniowego. Co prawda, od 01.01.2012 mleka te zmieniły swój status
z Rp. na OTC, więc mogą być wydawane z aptek bez recepty ze 100% odpłatnością, jednak należy
zachować szczególną ostrożność w ich dyspensowaniu. Nieumiejętne i niewłaściwe postępowanie
może zagrozić zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi a w skrajnych przypadkach nawet życiu dziecka
(biegunka, odwodnienie, skrajne niedożywienie, wstrząs anafilaktyczny). Rolą farmaceuty powinno
być zwrócenie uwagi opiekunom, które spośród przedstawionych zaburzeń są lub nie są groźne i
kiedy powinni zwrócić się do lekarza pediatry. 
 
Poniżej przedstawiono najczęściej występujące zaburzenia w odżywaniu niemowląt:

• kolka niemowlęca, 
• zaparcia, 
• ulewanie, wymioty, regurgitacje, 
• dyschezja,
• nietolerencja i alergia na białko mleka krowiego, 
• nietolerancja laktozy, 
• wcześniaki, dzieci z małą urodzeniową masą ciała,
• “wilczy” apetyt w środku nocy. 
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5. 1. Kolka niemowlęca 

Kolka niemowlęca wg definicji to nawracające napady niepokoju, trwające minimum 3 godziny
dziennie, przynajmniej 3 razy w tygodniu w ciągu  ostatnich 3 tygodni. Do chwili obecnej nie udało
się ustalić etiopatogenezy kolki niemowlęcej, nie potwierdzono też zdecydowanej roli żadnego z
wymienianych potencjalnych czynników przyczynowych. Kolka  jest częstą dolegliwością okresu
noworodkowego i niemowlęcego, występuje u około 30-40% dzieci, najczęściej od urodzenia lub
od 3. t.ż. i ustępuje najpóźniej do 4-5. m.ż. Za główną przyczynę kolki uważa się niedojrzałość
czynnościową przewodu  pokarmowego  małego dziecka  i  gromadzenie  gazów jelitowych,  które
powodują  rozdęcie  jelit  i  ból.  Wśród  innych  czynników wymienia  się  nieprawidłową technikę
karmienia i łapczywe picie z połykaniem dużej ilości powietrza, nietolerancję laktozy, zaburzenia
homeostazy bakteryjnej przewodu pokarmowego, alergię na białko mleka krowiego i stany lękowe
u matki.  Objawy kolki pojawiają się najczęściej po południu i wieczorem pod postacią nasilonego
niepokoju,  nie  dającego  się  ukoić  płaczu  (3  godziny  lub  nawet  dłużej),  prężenia,  wierzgania
nogami,  prostowania  ich  w  stawach  biodrowych  oraz  napiętego,  twardego  brzuszka.  Metodą
leczenia jest postępowanie łagodzące objawy. Do metod niefarmakologicznych należy karmienie
piersią,  zachowanie  spokoju,  odpowiednia  technika  karmienia,  nie  karmienie  dziecka  w  stanie
nasilonych objawów, masowanie brzuszka zgodnie z ruchami wskazówek zegara, ciepłe okłady na
brzuszek,  stosowanie  herbatek  ziołowych  zawierających  ekstrakty  kopru  i  mięty.  Metody
farmakologiczne  to  stosowanie  leków  zmniejszających  ilość  gazów  jelitowych  oraz
normalizujących  czynność  przewodu  pokarmowego.  Nie  zaleca  się  stosowania  preparatów
zawierających fenobarbital  z powodu małej różnicy między dawką terapeutyczną a toksyczną u
małego dziecka. O włączeniu leków powinien decydować lekarz.
Należy zachować  czujność,  gdyż  objawy podobne do  kolki  mogą  dawać  inne  groźne  choroby
(wgłobienie  jelit,  napady  padaczkowe,  infekcje  układu  moczowego).  Skieruj  do  lekarza,  gdy
dziecko  słabo  przybiera  lub  ubywa  na  wadze,  rozwija  się  nieprawidłowo,  wymiotuje,  oddaje
nieprawidłowe stolce, ma zmiany na skórze.

5. 2. Zaparcia 

Zaparcia  u  niemowlęcia  występują  wtedy,  gdy stolec  oddawany jest  maksymalnie  dwa razy w
tygodniu, wypróżnieniom towarzyszy ból i duży wysiłek, a stolec ma nieprawidłową konsystencję
(ścisła, zbita lub twarda). U niemowląt istnieje duża zmienność fizjologicznego rytmu wypróżniania
się. U dzieci karmionych piersią stolec może być oddawany zarówno po każdym karmieniu, 8-10
razy na dobę, jak i jeden raz w tygodniu. Jeżeli nie towarzyszą temu inne niepokojące objawy, takie
jak  drażliwość,  osłabienie  apetytu,  słabe  przyrosty  masy  i  długości  ciała,  dziecko  rozwija  się
prawidłowo, a stolce wyglądają prawidłowo i oddawane są bez większego wysiłku, nie ma powodu
do  obaw  i  włączania  jakiegokolwiek  leczenia.  Zaparcia  u  dziecka  mogą  być  wynikiem
nieodpowiedniej diety, zbyt wczesnego wprowadzenia mieszanki modyfikowanej,  mleka krowiego
lub pokarmów uzupelniających, niedostatecznej podaży wody, szczególnie w czasie upałów czy
stosowania  diety  ubogobłonnikowej,  bogatej  w  węglowodany  i  tłuszcze.  Zaparcia  mogą  być
również efektem zaburzenia równowagi bakteryjnej przewodu pokarmowego w przebiegu infekcji i
antybiotykoterapii. 
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Jeżeli niemowlę z zaparciami karmione jest piersią należy zwrócić uwagę  na:
• ilość karmień w ciągu doby (8-12 razy, w tym co najmniej 1 raz w nocy do 6 mż.; 6-8 razy

od 7 mż. przy stopniowym wprowadzaniu posiłków uzupełniających),
• czas karmienia (co najmniej 10 minut, nie dłużej niż 30-40 minut),
• zachowanie dziecka między karmieniami (sen, spokój),
• stan piersi, laktację, technikę karmienia,
• efektywność karmienia (ilość i jakość stolców, liczba zmoczonych pieluch, przyrosty masy

ciała - 26-31 g/dobę w okresie 0-3 mies., 17-18 g/dobę w okresie 3-6 mies., 12-13 g/dobę w
okresie 6-9 mies., 9 g/dobę w okresie 9-12 mies.).

Jeżeli matka jest zdrowa, postępuje prawidłowo, a niemowlę nie przybiera na wadze, jest drażliwe,
niespokojne, słabo ssie, oddaje zaparte stolce, oddaje mało moczu, ma duży brzuszek lub zmiany
skórne,  należy  skontaktować  się  niezwłocznie  z  lekarzem,  gdyż  objawy  mogą  świadczyć  o
poważnej  chorobie,  np.  alergii  na białko mleka  krowiego,  celiakii,  chorobie  Hirschsprunga czy
zaburzeniach neurologicznych.

Zaparcia  u  dziecka  karmionego  mlekiem  modyfikowanym  mogą  być  spowodowane  szybkim
włączeniem  mieszanki  do  żywienia,  zbyt  małą  ilością  pokarmu,  płynów,  zbyt  wczesnym
wprowadzeniem mleka  krowiego  czy  pokarmów  uzupelniających.  Należy zmodyfikować  dietę,
zastosować  mieszankę  specjalnego  przeznaczenia,  poić  wodą  źródlaną  lub  mineralną
(niskozmineralizowaną,  niskosodową,  niskosiarczanową)  oraz  w  kontrolowanych  objętościach
(ok.150 ml/dobę) herbatką dla niemowląt. 

5. 3. Ulewanie i regurgitacja

Ulewanie  i  regurgitacja  to  określenia  odnoszące  się  do  mimowolnego  cofania  się  spożytego
pokarmu do jamy ustnej i  na zewnątrz.  Różnią się stopniem nasilenia.  Zarówno ulewanie jak i
regurgitacja oznaczają bierne przesunięcie się treści pokarmowej z żołądka do przełyku, bez udziału
odruchu  wymiotnego.  Ulewanie  dotyczy  mniejszych  ilości  mleka,  które  często  towarzyszy
zwracaniu połkniętego powietrza, regurgitacje odnoszą się do częstszych  epizodów  i większych
objętości  traconego pokarmu.  Ulewania  są  zjawiskiem fizjologicznym,  występują  u  około  50%
niemowląt do 6. mż., ustępują samoistnie. Regurgitacje również dotyczą około połowy niemowląt,
z  nasileniem objawów w 3-4 mż,  wskazują na obecność refluksu żołądkowo-przełykowego.  Są
zjawiskiem powszechnym i do pewnego stopnia fizjologicznym, pod warunkiem, że nie towarzyszy
im uszkodzenie tkanek i  stan zapalny.  W wieku niemowlęcym częściej  niż  zapalenie przełyku,
występują pozaprzełykowe objawy refluksu: przewlekły kaszel, nawracające obturacyjne zapalenia
oskrzeli  lub  bezdechy.  Przyczyną  ulewań  i  regurgitacji  są  predyspozycje  anatomiczne  i
czynnościowe  przewodu  pokarmowego  u  małego  dziecka,  takie  jak  krótki  przełyk  o  małej
pojemności, słaba bariera antyrefluksowa mięśnia zwieracza przełyku pozwalająca na swobodne
cofanie się mleka z żołądka oraz spożywanie płynnych pokarmów w stosunkowo dużej objętości.
Ulewaniom i  regurgitacjom sprzyja  nieprawidłowa technika karmienia i  połykanie  powietrza  w
czasie  jedzenia,  układanie  dziecka  płasko  na  plecach,  nie  trzymanie  w  pozycji  pionowej  do
momentu odbicia, przekarmianie. Niekiedy przyczyną ulewań i regurgitacji jest alergia na białka
mleka krowiego.  Ulewania  nie  sprawiają  bólu  i  jeżeli  rozwój  dziecka  jest  prawidłowy,  nie  ma
potrzeby interwencji lekarskiej, mamy do czynienia ze zjawiskiem fizjologicznym i przemijającym.
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Kontakt z lekarzem jest konieczny w sytuacjach, gdy:

• dziecko nieprawidłowo przybiera na wadze,
• ulewaniom towarzyszy płacz, niepokój,
• ulewania nasilają się lub nie zmniejszają do 10-12 mż.,
• w treści ulanej widoczna jest krew,
• nawracają zakażenia dróg oddechowych lub występują napady kaszlu,
• dziecko krztusi się podczas jedzenia,
• występują bezdechy,
• występują ubytki szkliwa zębów,
• ulewaniom towarzyszy gorączka, wymioty, biegunka lub atopowe zapalenie skóry.

Postępowanie zależy od przyczyny. Ulewanie jako zjawisko fizjologiczne ustępuje samoistnie wraz
z  dojrzewaniem  anatomicznym  i  czynnościowym  przewodu  pokarmowego  dziecka.  Przy
nieprawidlowościach karmienia wystarczy poprawić technikę, zmniejszyć objętość posiłków przy
zwiększeniu  ich  częstotliwości,  stosować  terapię  ułożeniową,  unikać  sadzania  dziecka  przez
godzinę po posiłku, włączyć substancje zagęszczające pokarm. Przy podejrzeniu tła alergicznego
można wprowadzić próbnie na 1-2 tygodnie mieszankę opartą na bazie hydrolizatów białka mleka
krowiego u dzieci karmionych sztucznie, a u matek karmiących piersią dietę eliminującą białka
mleka  krowiego.  Regurgitacje,  czyli  zewnętrzny  objaw  refluksu  żołądkowo-przełykowego,  w
większości przypadków ustępują wraz z wiekiem dziecka, jednak u około 5% dzieci utrzymują się
powyżej 12 miesiąca życia.  Jeżeli  nie ma poprawy,  występują inne niepokojące objawy, należy
podejrzewać refluks  patologiczny lub chorobę refluksową przełyku i  przeprowadzić  pogłębioną
diagnostykę oraz włączyć leczenie farmakologiczne (inhibitory pompy protonowej, prokinetyki),
wyjątkowo  rzadko  chirurgiczne.  Nawet  nasilone  ulewania  u  dziecka  karmionego  piersią,
rozwijającego  się  prawidłowo,  nie  stanowią  wskazania  do  zaprzestania  karmienia
naturalnego.
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5. 4. Wymioty 

Wymioty to dynamiczne wydalanie zawartości żołądka. Odruch wymiotny jest czynnością aktywną,
odruchową,  obejmuje  mięśnie  gładkie  i  prążkowane  przewodu  pokarmowego,  prowadząc  do
skoordynowanych  skurczów  jelita  cienkiego,  żołądka,  przełyku  oraz  przepony  i  wydalenia
zawartości  żołądka  na  zewnątrz  przez  usta.  Wymioty  powstają  jako  odpowiedź  na  bodźce
mechaniczne i chemiczne działające na gardło,  jelita,  drogi żółciowe, moczowe, opłucną,  serce.
Mogą być prowokowane przez bodźce działające na zmysły wzrokowe lub węchowe. Wymioty są
powszechnym  problemem  wieku  dziecięcego.  W  odróżnieniu  od  ulewań,  nie  są  zjawiskiem
fizjologicznym,  zwykle  mają  łagodny  i  krótki  przebieg.  W przypadku  przedłużania  się  czasu
trwania  wymiotów,  wystąpienia  wymiotów  chlustających  w  pierwszych  tygodniach  życia,
obecności w wymiocinach krwi, żółci, zahamowania rozwoju i wzrastania dziecka oraz zaburzeń
ogólnoustrojowych, należy przeprowadzić poszerzoną diagnostykę w celu ustalenia przyczyny. Do
częstych  przyczyn  przewlekłych  wymiotów u  niemowląt  należy  refluks  żołądkowo-przełykowy
oraz  nieprawidłowości  karmienia  (przekarmianie,  karmienie  wymuszone).  W  razie  wymiotów
chlustających  w pierwszych  tygodniach  życia  dziecka  należy wykluczyć  przerostowe  zwężenie
odźwiernika,  a  gdy w  treści  zwymiotowanej  obecna  jest  żółć  trzeba  pomyśleć  o  niedrożności
przewodu  pokarmowego  (wgłobienie,  uwięźnięta  przepuklina,  wada  anatomiczna).  Wymioty
przejściowe  związane  są  z  infekcjami  przewodu  pokarmowego,  ale  mogą  towarzyszyć  także
chorobom dróg oddechowych, moczowych, ucha środkowego lub ośrodkowego układu nerwowego.
W okresie niemowlęcym trzeba wziąć pod uwagę również nietolerancję białka mleka krowiego,
laktozy,  wrodzone  defekty  metaboliczne  czy  wrodzony  przerost  kory  nadnerczy.  W  każdym
przypadku wymiotów należy ocenić  dziecko pod kątem odwodnienia.  Leczenie  jest  objawowe,
zapobiegające odwodnieniu lub przyczynowe, w zależności od choroby wywołującej wymioty.

Skieruj do lekarza zawsze, gdy:

• jest to noworodek lub młode niemowlę,
• wymiotom towarzyszą inne objawy - gorączka, biegunka, kaszel, wyciek z ucha, niepokój

lub nadmierna senność, cechy odwodnienia,
• dziecko nie jest w stanie przyjmować płynów drogą doustną,
• wymioty nie ustępują lub nasilają się,
• w zwymiotowanej treści obecna jest krew lub żółć,
• powiększa się brzuszek dziecka 
• pogarsza się stan ogólny. 

5. 5. Dyschezja 

Dyschezja to zaburzenie czynnościowe występujące u niemowląt w wieku poniżej 6 miesiąca życia.
Wynika z braku dojrzałości mechanizmu koordynującego akt defekacji z zamknięciem głośni, co
jest  niezbędne  do  zwiększenia  ciśnienia  wewnątrz  jamy  brzusznej  i  oddania  stolca.  Objawy
polegają  na  wystąpieniu  nagłego,  piskliwego  krzyku,  trwającego  co  najmniej  10  minut  (10-30
minut)  i  zaczerwienienia  twarzy,  które  poprzedzają  oddanie  miękkiego,  papkowatego  stolca.
Zaburzenie  często  mylone  z  zaparciem,  nie  wymaga  leczenia,  ustępuje  samoistnie,  najczęściej
około 3 miesiąca życia. 
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5.6. Alergia i nietolerancja pokarmowa (niealergiczna nadwrażliwość na
pokarmy). 

Nieprawidłowe  reakcje  na  różne  składniki  pokarmowe  można  podzielić  na  alergię   oraz
niealergiczną  nadwrażliwość.  Alergia  i  niealergiczna  nadwrażliwość  na  pokarmy  (nazywana
wcześniej nietolerancją pokarmową) klinicznie dają podobne objawy, a różnią się wywołującymi je
mechanizmami.
  

5.6.1. Alergia na pokarm

Alergia na pokarm to niepożądana reakcja na podłożu odpowiedzi immunologicznej. Występuje u
osób z predyspozycją genetyczną do chorób atopowych, co wiąże się z wytwarzaniem dużych ilości
immunoglobuliny IgE i swoistych przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom pokarmowym.
Jest  to  najczęstszy typ  reakcji  alergii  pokarmowej.  Wśród alergenów pokarmowych najczęściej
wymienia się białka mleka krowiego, białko jaja kurzego, orzeszki ziemne, ryby, soję, orzechy,
pszenicę,  cielęcinę  i  wołowinę,  owoce  morza,  owoce  cytrusowe,  kakao  i  czekoladę.  Alergia
pokarmowa  może  wystąpić  w  każdym  wieku,  jednak  zdecydowanie  częściej  występuje  u
najmłodszych. W pierwszych miesiącach życia dziecka rozwija się tolerancja pokarmowa, dlatego
ważne jest przestrzeganie terminów wprowadzania pokarmów uzupełniających, gdyż zbyt wczesne
ich  włączenie,  szczególnie  poniżej  3  m.ż.   u  dzieci  bez  protekcyjnego  działania  pokarmu
naturalnego,  może  zaburzyć  ten  proces.  Alergię  na  pokarmy stwierdza  się  u  około  3,7% osób
dorosłych i 5-8% dzieci. Rozwój alergii zależy od czynników genetycznych, środowiskowych oraz
ekspozycji  na  alergeny.  U  noworodków  i  niemowląt  objawy kliniczne  alergii  mają  związek  z
mlekiem,  gdyż  jest  to  jedyny  pokarm  spożywany  w  tej  grupie  wiekowej.  Rola  alergenów
pokarmowych  zmniejsza  się  wraz  z  wiekiem dziecka,  gdyż  śluzówka  przewodu pokarmowego
dojrzewa wraz z wiekiem, staje się bardziej szczelna i mniej przepuszczalna dla alergenów, a układ
odpornościowy przewodu pokarmowego jest sprawniejszy. 

5.6.2. Niealergiczna nadwrażliwość na pokarm

Niealergiczna nadwrażliwość na pokarm powstaje bez udziału mechanizmów immunologicznych.
Jest wynikiem nieprawidłowych reakcji enzymatycznych, metabolicznych lub farmakologicznych.
Przyczyną  są  często  ulepszacze,  środki  konserwujące  lub  barwniki  dodawane  do  żywności.
Nietolerancje pokarmowe mogą być również wynikiem nieprawidłowej reakcji psychosomatycznej.
Objawy kliniczne obu schorzeń są podobne i bardzo różnorodne, miejscowe lub uogólnione, mogą
dotyczyć jednego lub kliku narządów i układów, pojawiać się natychmiast lub z opóźnieniem, a
cechą wspólną jest nadwrażliwość osobnicza na dany alergen.

Najczęstsze objawy chorobowe:

• przewód pokarmowy - biegunka, zaparcia, wymioty, ulewania, kolka jelitowa, ból brzucha,
wzdęcia, brak łaknienia, krew w stolcu,

• skóra - wysypki, pokrzywka, obrzęki,
• drogi oddechowe - katar, kaszel, zapalenie krtani, oskrzeli, ucha,
• układ nerwowy - rozdrażnienie, nadpobudliwość, zaburzenia snu, ból głowy, apatia,
• jama ustna - obrzęk warg, języka, pieczenie błony śluzowej,
• reakcja uogólniona - ciężki wstrząs anafilaktyczny.
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Rozpoznanie alergii i nadwrażliwości jest trudne, ponieważ obraz kliniczny choroby jest zmienny,
często  występuje  uczulenie  na  kilka  alergenów.  Podstawą  leczenia  jest  eliminacja  szkodliwych
produktów  z  diety  dziecka,  czasowa  lub  stała.  Leczenie  dietetyczne  powinno  być   smaczne,
pokrywające zapotrzebowanie energetyczne i jakościowe, odpowiednie do wieku dziecka. W alergii
na białka mleka krowiego stosuje się mieszanki mlekozastępcze na bazie hydrolizatów kazeiny i
serwatki oraz mieszanki elementarne. W celu zmniejszenia ryzyka alergii należy stosować się do
aktualnych zaleceń żywieniowych, przestrzegać czasu wprowadzania produktów uzupełniających,
podawać produkty niealergizujące,  z  dobrze  sprawdzonych źródeł,  wprowadzać  je  w odstępach
kilkudniowych,  nie  jednoczasowo,  aby  mieć  możliwość  obserwacji  reakcji  dziecka  na  podany
pokarm.  Jeżeli  matka karmi  piersią  nie  należy rezygnować z karmienia  naturalnego,  zaleca  się
wyeliminowanie z diety matki silnych alergenów (białka mleka krowiego, jaja kurzego, orzeszki
ziemne, soję, pszenicę, ryby).
Wśród  czynników  ryzyka  wystąpienia  alergii  największe  znaczenie  ma  wywiad  rodzinny  w
kierunku chorób alergicznych. Dzieci z rodzin, w których co najmniej jeden z członków najbliższej
rodziny  (rodzic,  rodzeństwo)  cierpi  na  chorobę  atopową,  są  obarczone  znamiennie  wyższym
prawdopodobieństwem wystąpienia choroby alergicznej:

• 5-15%, gdy w rodzinie nie stwierdza się objawów alergii,
• 25-35%, gdy objawy alergii ma jedno z rodzeństwa,
• 20-40%, gdy jeden rodzic choruje,
• 40-60%, gdy obydwoje rodzice mają objawy alergii,
• 50-80%, gdy rodzice chorują na ten sam typ choroby.

Zapobieganie alergii pokarmowej poprzez interwencje dietetyczne we wczesnych okresach życia
dziecka polega na:

• karmieniu  piersią  przynajmniej  przez  4  pierwsze  miesiące  życia,  optymalnie  przez  6
miesięcy,

• korzystnym  wpływie  kontynuacji  karmienia  podczas  wprowadzania  produktów
uzupełniających  na ryzyko wystąpienia astmy do 6 r.ż.  oraz ciężkiej  postaci atopowego
zapalenia skóry,

• korzystnym wpływie hydrolizatów białka mleka krowiego na zapobieganie lub opóźnienie
zachorowania na choroby alergiczne,

• zmniejszeniu ryzyka wystąpienia astmy, alergicznego  nieżytu nosa, atopowego zapalenia
skóry  we  wczesnym  dzieciństwie  poprzez  wprowadzanie  pokarmów  uzupełniających,
włącznie z potencjalnie alergizującymi, nie wcześniej niż po 4 m.ż. i nie później niż w 7
m.ż. dziecka pod osłoną karmienia naturalnego.

5.6.3. Nietolerancja laktozy

 
Nietolerancja laktozy jest zespołem objawów chorobowych, które wynikają ze zmniejszenia lub
braku  aktywności  enzymu  laktazy  w  rąbku  szczoteczkowym  jelita  cienkiego,  niezbędnego  do
trawienia cukru mlecznego, czyli laktozy, do cukrów prostych - glukozy i galaktozy. Nietolerancja
może być  pierwotna (wrodzona)  lub  wtórna (nabyta).  Nie  strawiona i  nie  wchłonięta  w jelicie
cienkim  laktoza  przechodzi  do  jelita  grubego,  gdzie  zatrzymuje  wodę,  a  przy  udziale  flory
bakteryjnej ulega fermentacji do gazów i lotnych kwasów tłuszczowych, dając objawy kliniczne po
spożyciu produktów mlecznych:
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• ból brzucha,
• wzdęcia, kruczenia, przelewania w jamie brzusznej,
• wzmożone oddawanie gazów, 
• wymioty, biegunkę,
• niepokój, rozdrażnienie, przerywany sen,
• czasami utratę lub słaby przyrost masy ciała.

Pierwotna nietolerancja uwarunkowana genetycznie to wrodzona alaktazja lub hipolaktazja typu
dorosłych. Wrodzona alaktazja występuje bardzo rzadko i już u noworodków prowadzi do  ciężkiej
biegunki po pierwszych posiłkach, a dziecko wymaga stosowania diety bezlaktozowej. Hipolaktazja
typu  dorosłych,  czyli  niedobór  laktazy,  zanikanie  laktazy,  jest  najczęstszą  formą  genetycznie
uwarunkowanego niedoboru laktazy, dziedziczonego w sposób autosomalny recesywny.  Ujawnia
się  po 3-5 roku życia,  najczęściej  w okresie  dojrzewania lub u młodych osób dorosłych,  które
wcześniej dobrze tolerowały mleko. Laktaza jest enzymem adaptacyjnym i jej ilość  zmniejsza się
wraz  z  malejącą  wraz  z  wiekiem   podażą  mleka.  Rzadko  dochodzi  do  całkowitego  zaniku
wytwarzania  enzymu.  Wystąpienie  objawów  zależy  od  wieku  chorego,  ilości  przyjmowanych
produktów mlecznych, całkowitej aktywności laktazy, wypełnienia żołądka i czasu pasażu treści
pokarmowej. Nietolerancja laktozy typu dorosłych bardzo często stwierdzana jest wśród populacji
azjatyckiej, afrykańskiej, eskimoskiej i indiańskiej (7-100%). W Polsce cierpi na nią około 30%
osób w wieku powyżej 5 roku życia. Wtórny niedobór laktazy wynika z procesów chorobowych lub
jatrogennych   uszkadzających śluzówkę jelita  cienkiego,  np.  celiakii,  infestacji  pasożytniczych,
przewlekłych infekcji przewodu pokarmowego, nieswoistych zapaleń jelit, alergii na mleko krowie
czy powikłania polekowego lub po  radioterapii.
Warto wspomnieć o przejściowej noworodkowej nietolerancji laktozy, wynikającej z niedojrzałości
funkcjonalnej przewodu pokarmowego małego dziecka. Objawy przypominają kolkę, obserwowane
są od 1-2 tyg.ż., ustępują zwykle około 3 m,ż., czasami mogą utrzymywać się do 6-7 m.ż. 

W celu postawienia rozpoznania nietolerancji laktozy stosuje się:

• próbę eliminacji i prowokacji laktozą, 
• wodorowy test oddechowy, 
• badanie kału (obniżone ph <5,5, obecność substancji redukujących), 
• doustny test obciążenia laktozą z pomiarem glikemii,
• badanie aktywności laktazy w bioptacie śluzówki jelita cienkiego.

 
Postępowanie w nietolerancji laktozy polega na jej eliminacji z diety i wprowadzeniu mieszanek
mlecznych  bezlaktozowych  lub  ubogolaktozowych,  sojowych  oraz  stosowaniu  suplementacji
enzymatycznej laktazą. U noworodków i niemowląt przy objawach kolkowych pomaga układanie
na brzuchu, masowanie brzucha, odciąganie pierwszej porcji pokarmu z piersi przed karmieniem,
gdyż  są  one  stosunkowo  bogate  w  laktozę.  Bezwzględnym  wskazaniem  do  stosowania  diety
bezlaktozowej  jest  wrodzona  alaktazja.  W hipolaktazji  stopniowa  liberalizacja  diety  zależy  od
objawów, a niektórzy chorzy dobrze tolerują przetworzone lub sfermentowane produkty mleczne,
inni  mogą  wymagać  przez  całe  życie  podawania  preparatów  farmaceutycznych  zawierających
egzogenną laktazę. We wtórnej nabytej nietolerancji należy leczyć chorobę podstawową, pomocne
może być czasowe wprowadzenie diety ubogo- lub  bezlaktozowej. Preparaty laktazy dostępne są w
tabletkach lub kapsułkach spożywanych 30 minut przed planowanym posiłkiem mlecznym oraz w
postaci płynu dodawanego do produktu. W łagodzeniu skutków nietolerancji laktozy pomocne są
probiotyki. 

w  ww.edukacjafarmaceutyczna.pl – Kiedy mama nie może karmić naturalnie 17/25

http://www.edukacjafarmaceutyczna.pl/
http://www.edukacjafarmaceutyczna.pl/


Należy pamiętać o tym, że:

• laktoza  może  być  zawarta  w pieczywie,  wyrobach  piekarskich,  margarynie,  mielonkach
mięsnych, parówkach, zupach w proszku, sosach sałatkowych, słodyczach, lodach  i lekach,

• przy  ograniczeniu  lub  eliminacji  produktów  mlecznych  w  diecie  konieczna  jest  podaż
innych produktów bogatych w wapń lub suplementacja preparatów wapnia.
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5.7. Wcześniaki, dzieci z małą masą urodzeniową ciała

Wcześniaki,  dzieci  z  małą  masą  urodzeniową  ciała  stanowią  duży  problem  zdrowotny  i
pielęgnacyjny  zarówno  dla  służb  medycznych  jak  i  opiekunów.  Noworodek  urodzony
przedwcześnie,  to  noworodek  z  ciąży  trwającej  krócej  niż  37  tygodni.  Noworodek  o  małej
urodzeniowej masie ciała, to noworodek z masą ciała poniżej 2500 g, o bardzo małej masie ciała, to
noworodek ważący =< 1500 g, a o skrajnie małej ciała ważący =< 1000 g. Inną grupę stanowią
dzieci urodzone powyżej 37 tygodnia ciąży, ale z zahamowaniem rozwoju wewnątrzmacicznego i z
różnych przyczyn nie osiągające należnej masy ciała. Wcześniactwo wiąże się z niedojrzałością
anatomiczną i funkcjonalną wielu narządów i układów, a szczególnym problemem jest karmienie.
Bardzo  często,  zależnie  od  dojrzałości  noworodka,  aby  zapewnić  mu  dostarczanie  składników
niezbędnych  do  prawidłowego  rozwoju,  konieczne  jest  żywienie  drogą  pozajelitową  lub
dożołądkową przez sondę, gdyż koordynacja odruchu ssania, połykania i oddychania wykształca się
u noworodka dopiero między 33 a 35 tygodniem ciąży. Pokarm matki jest pokarmem pierwszego
wyboru,  optymalnym  z  powodu  odżywczego  składu  oraz  właściwości  immunogicznych,
endokrynologicznych  i  neurostymulujących.  Jednak  mleko  kobiece  nie  pokrywa  w  pełni
zapotrzebowania  na  składniki  odżywcze,  makroelementy  i  mikroelementy  oraz  witaminy  u
noworodka urodzonego przedwcześnie, dlatego wymagają one stosowania wzmacniaczy pokarmu
kobiecego. Karmienie noworodków przedwcześnie urodzonych wyłącznie pokarmem matki łączy
się  ze  słabszym  przyrostem masy  ciała.  Aby zapewnić  przyrosty  masy  ciała  porównywalne  z
okresem  wewnątrzmacicznym,  noworodek  potrzebuje  105-130  kcal/kg  m.c/dobę  i  3-4,5  g/kg
m.c./dobę białka, a w pokarmie kobiecym zawartość białka wynosi 0,9-1,4 g/100ml, kaloryczność
67  kcal/100ml.  W  celu  zapewnienia  optymalnych  warunków  wzrostu  i  rozwoju  stosuje  się
wzmacniacze pokarmu kobiecego, w postaci proszku lub płynu dodawanego bezpośrednio do mleka
matki, które dostarczają dodatkowej porcji kalorii, białka, wapnia, fosforu i magnezu  (w Polsce
dostępny Bebilon BFM). Wzmacniacze wg zaleceń polskich stosuje się w żywieniu wcześniaków z
urodzeniowa masą ciała < 1500 g, gdy dziecko spożywa doustnie 100 ml/kg m.c./24 h, do czasu
osiągnięcia masy ciała 2000 g, kontrolując systematycznie przyrost masy ciała, aby nie przekraczał
tempa  wzrastania  spodziewanego  w  życiu  płodowym.  Możliwe  jest  też  łączenie  karmienia
naturalnego i  mieszanką dla  wcześniaków.  Do czasu  wykształcenia  odruchu ssania  i  połykania
dziecko otrzymuje pokarm drogą pozajelitową oraz przez sondę założoną przez nos lub usta, w
postaci bolusów podawanych strzykawką lub w ciągłym wlewie przez pompę infuzyjną. Schematy
żywieniowe dla noworodków z małą urodzeniową masą ciała karmionych sztucznie uwzględniają
wiek  ciążowy   dziecka,  masę  ciała,  dojrzałość  i  jego  stan  kliniczny.  Mieszanki  specjalnie
przygotowane dla  noworodków z  małą urodzeniową  masą ciała  stosuje  się  w przypadku,  gdy
karmienie  pokarmem  kobiecym  nie  jest  możliwe.  Aby  zapewnić  odpowiedni  rozwój  dzieci
urodzonych przedwcześnie niezbędne jest stosowanie mieszanek wysokokalorycznych, z większą
zawartością łatwo przyswajalnego białka, z przewagą serwatkowych, laktozą i maltodekstrynami
jako źródłem węglowodanów, jodem, cynkiem, miedzią, wapniem, fosforem, żelazem, magnezem,
witaminami A, K, D, E, B oraz kwasem dokozoheksaenowym i arachidonowym, niezbędnymi w
rozwoju układu nerwowego i siatkówki oka, z  lipidami pokrywającymi 40-55% zapotrzebowania
energetycznego. Niezmiernie ważne dla rozwoju dziecka jest jak najwcześniejsze wprowadzenie
żywienia troficznego, czyli podawania drogą przewodu pokarmowego małych objętości pokarmu,
najlepiej  kobiecego.  Takie  postępowanie  działa  pozytywnie  na  dojrzewanie  przewodu
pokarmowego, poprawia tolerancję przyszłego karmienia doustnego oraz utrwala więź emocjonalną
między matką i dzieckiem. Mieszanki mleczne dla dzieci z małą urodzeniową  masą ciała stosuje
się zgodnie ze wskazaniem producenta, najczęściej do czasu osiągnięcia masy ciała 3 kg, następnie
zaleca się karmienie mieszankami mlecznymi dla dzieci donoszonych.
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Mleko matki przynosi dzieciom urodzonym przedwcześnie szereg korzyści, tak krótko- jak i
długoterminowych.  Zmniejsza  ryzyko  sepsy,  martwiczego  zapalenia  jelit,  retinopatii,
śmiertelności, kolejnych hospitalizacji i odległych zaburzeń rozwoju. Zapewnia prawidłowy
metabolizm, przez co zmniejsza  ryzyko rozwoju cukrzycy,  nadciśnienia  tętniczego,  chorób
układu sercowo-naczyniowego w późniejszych latach życia, gwarantuje lepszy rozwój funkcji
poznawczych.

5. 8. Wilczy apetyt w środku nocy

Wilczy apetyt w środku nocy (NES, night eating syndrome, zespół nocnego objadania się) należy
do  grupy  zaburzeń  odżywiania  się,  czyli  zaburzeń  psychicznych,  które  charakteryzują  się
nieprawidłowym  zachowaniem  związanym  z  jedzeniem  i  swoistymi  objawami
psychopatologicznymi. Zaburzenia przyjmowania pokarmu pojawiają się najczęściej u młodzieży,
ale coraz częściej rozpoznawane są u dzieci młodszych. Do ich wystąpienia predysponują czynniki
genetyczne, środowiskowe, hormonalne oraz system neuroprzekaźników i modulatorów w OUN z
układem serotoninowym  na  czele.  Zespół  nocnego  objadania  się  jest  pewną  odmianą  bulimii.
Chorzy  rezygnują  z  jedzenia  śniadań,  spożywają   w  ciągu  dnia  około  25%  dziennej  racji
kalorycznej, kolejne 25% wieczorem, natomiast aż 50% w nocy między godz. 23 a 5. Wybierają
pokarmy  bogatowęglowodanowe,  cierpią  na  bezsenność,  budzą  się  w  nocy  w  celu  spożycia
pokarmu. Problem dotyczy najczęściej osób z otyłością (6%) i nadwagą (27%). Leczenie oparte na
terapii behawioralnej i dietetycznej.
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6. Tabele

Tabela 1. Podział mleka ze względu na zastosowanie specjalne.

Dysfunkcja pokarmowa Mleko:

ulewanie Bebilon AR
Bebilon Nutriton (zagęstnik)
Bebiko AR 
Enfamil AR
Humana AR
Nan Expert AR

kolka, zaparcia Bebilon COMFORT
Bebiko Comfort
Enfamil O-Lac
Humana AntiColic
Nan Expert Sensitive

biegunka Enfamil O-Lac 
Humana HN z MCT 

mała  masa  urodzeniowa,
wcześniaki

Bebilon  Nenatal  Premium -(dla  wcześniaków z  małą  i  bardzo
małą urodzeniową masą ciała, które nie są karmione piersią)
Bebilon  Nenatal  Home  -  (dzieci  wypisane  ze  szpitala  z  masą
1800 - 2500 g)
Bebilon HMF - (dodatek do mleka kobiecego)
Bebilon  Suplement  białka  -  (odziały  neonatologiczne,  do
stosowania pod nadzorem neonatologa) 
Enfamil Premature
Nan - PreNAN

nietolerancja  i  alergia
pokarmowa

Bebilon pepti
Bebilon sojowy (produkt sojowy) [1]
Enfamil O-Lac -(nietolerancja lakozy)
Humana Sl (produkt sojowy) [1]
Isomil
NAN Expert Bezlaktozowy - (nietolerancja latozy)
Neocate LCP
Neocate Advance
Nutramigen
Nutrison Advance Peptisorb Powder

“wilczy” apetyt w nocy Bebilon 2 Dobra Noc  
Bebiko 2,3R -(z kleikiem ryżowym) 
Nan Pro2 R - (z kleikiem ryżowym)

ryzyko wystąpienia alergii Bebilon HA
Bebiko HA
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Dysfunkcja pokarmowa Mleko:

Enfamil HA Digest 
Humana HA 
HiPP HA BIO Combiotik
Kaszka bezmleczna Humana HA/SL 
NAN Pro HA 

mucowiscydoza Milupa Cystilac

fenyloketonuria
hiperfenyloalaninemia

Easiphen
Lophlex
Milupa PKU 
Minaphlex
PKU Lophlex LQ
Phenyl free  
XP Analog LCP
XP Maxamum

[1] Zgodnie z wytycznymi Komitetu ds Żywienia ESPGHAN oraz Amerykańskiej Akademii
Pediatrii  wskazaniem do stosowania preparatów sojowych jest: galaktozemia, nietolerancja
laktozy, dieta wegetariańska.
Preparaty sojowe są nieskuteczne w zapobieganiu chorobom alergicznym, w udowodnionej
alergii na białka mleka krowiego zaleca się hydrolizaty o znacznym stopniu hydrolizy białka
lub mieszanki elementarne.
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Tabela  2.  Porównanie  składu  mleka  kobiecego,  mieszanek  dla  niemowląt
urodzonych o czasie i przedwcześnie oraz wzmacniacza pokarmu kobiecego
(wartości średnie dla mieszanek dostępnych w Polsce).

Wartości
odżywcze/100

ml

Mleko kobiece Mieszanka
początkowa dla
noworodków
urodzonych o

czasie

Mieszanka
początkowa dla
noworodków
urodzonych

przedwcześnie

Wzmacniacz
pokarmu

Wartość
energetyczna
(kcal)

67 67 68-81 8

Białko (g) 0,9-1,2 1,4 2,0-2,4 0,4

Tłuszcze (g) 3,5 3,6 3,7-4,4 -

Węglowodany
(g)

6,7-7,2 7,4 7,0-8,4 1,5

Wapń (mmol) 0,5-0,6 1,3 2,8-3,4 32

Fosfor (mmol) 0,4-0,5 1,0 1,8-2,2 22

Sód (mmol) 0,5-1,1 0,8 1,7-2,0 5

Chlor (mmol) 1,1-1,3 1,1 1,7-2,1 0,2

Żelazo (mg) 0,03-0,09 0,7-1,2 1,2-1,4 0

Cynk (umol) 6,1 - 0,5-0,81 0,2

Witamina D (IU) 2-4 40 161-192 2,5

Witamina A (IU) 214-222 200-214 838-1000 -

Witamina E (mg) 0,3 0,54-2,1 1,4-5,0 -
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