
34

artykuł oryginalny
P
R
A
K
T
Y
K
A

www.pzwl.pl

SSttrreesszz  cczzee  nniiee
WWssttęępp..  Wpływ śro do wi ska, w tym spo sób ży wie nia od uro dze nia do ukoń cze nia 1. ro ku ży cia mo że dłu go ter mi no wo wpły wać na zdro wie dziec ka. Wy łącz ne kar -

mie nie pier sią w okre sie mi ni mum 6 mie się cy jest naj lep szym spo so bem na ob ni że nie ry zy ka wie lu cho rób in fek cyj nych i cy wi li za cyj nych. Ba da nia na gru pie 1000

pol skich dzie ci wy ka za ły, że 99,4% ko biet roz po czy na kar mie nie pier sią tuż po uro dze niu, ale po 6 ty go dniach kar mi już tyl ko po ło wa (da ne GUS). Brak edu ka cji,

in struk ta żu, wspar cia ze stro ny per so ne lu oraz trud no ści z utrzy ma niem lak ta cji są głów ny mi po wo da mi za prze sta nia kar mie nia. Sub stan cją, któ ra zo sta ła zba da na

pod ką tem wspo ma ga nia pro duk cji mle ka, jest słód jęcz mien ny. MMaa  ttee  rriiaałł  ii mmee  ttoo  ddyy.. 128 zdro wych ma tek z rze czy wi stym nie do bo rem po kar mu uczest ni czy ło

w ba da niu oce nia ją cym wpływ sło du jęcz mien ne go na lak ta cję. Pod czas 3 (I wstęp na, II po 7 dniach, III po 14 dniach) wi zyt ko bie tom oprócz pro fe sjo nal nej po ra dy

za le co no sto so wa nie 2 ra zy dzien nie pro duk tu ze sło dem jęcz mien nym (4,8 g oraz min. 200 mg be ta -glu ka nu). Ba da no m.in. stan ogól ny mat ki, dziec ka (przy ro sty

ma sy cia ła) oraz tech ni kę kar mie nia. WWyy  nnii  kkii.. Po pra wę lak ta cji uzy ska no u 93% ko biet, czas mia ro we go po ły ka nia wy dłu żył się u 91% dzie ci po 3 wi zy tach w po rad ni

lak ta cyj nej oraz sto so wa niu sło du jęcz mien ne go, ja ko pro duk tu wspo ma ga ją ce go lak ta cję. Przy ro sty do bo we dzie ci zwięk sza ły się z wi zy ty na wi zy tę (róż ni ce

istot ne sta ty stycz nie p ! 0,01), a śred ni przy rost wy no sił 35,8 g. Śred nia ma sa dzie ci wzro sła o 516 g. Na trze ciej wi zy cie ilość od cią ga ne go po kar mu wzro sła

2,4 ra zy, a po daż mie szan ki mle ko za stęp czej zre du ko wa no po nad dwu krot nie. WWnniioo  sskkii.. Po daż sło du jęcz mien ne go mo że być re ko men do wa na ja ko uzu peł nie nie

sche ma tu po ra dy lak ta cyj nej w przy pad ku roz po zna nia rze czy wi ste go nie do bo ru po kar mu u mat ki. 

Sło wa klu czo we: rze czy wi sty nie do bór po kar mu, na tu ral ne wspo ma ga nie lak ta cji, słód jęcz mien ny 

SSuumm  mmaa  rryy
IInn  ttrroo  dduucc  ttiioonn.. Envi ron ment, in c lu ding nu tri tion from birth to the end of first year of li fe can in flu en ce child’s he alth in long -term. Exc lu si ve bre ast fe eding du ring at le ast

6 mon ths is the best prac ti ce to de cre ase risk of in fec tio us and mo dern ci vi li za tion di se ases. Stu dies on 1000 Po lish chil dren sho wed, that 99.4% of mo thers com men -

ce bre ast fe eding after birth, ho we ver after 6 we eks on ly half of in fants are still bre ast fed. Lack of edu ca tion, tra ining, sup port pro vi ded by the pro fes sio nals and dif fi -

cul ties with lac ta tion ma in ta ining are the ma in re asons for bre ast fe eding di scon ti nu ation. Bar ley malt is the sub stan ce that was stu died for its ga lac ta go gue pro per ties.
MMaa  ttee  rriiaall  aanndd  mmee  tthhooddss.. 128 he al thy mo thers with in suf fi cient milk sup ply we re en rol led to eva lu ate ef fect of bar ley malt on lac ta tion. Du ring three vi sits (I ba se li ne,

II after 7 d, III after 14 d) wo men, ad di tio nal ly to pro fes sio nal ad vi ce, we re re com men ded to ta ke twi ce a day a pro duct con ta ining bar ley malt (4.8 g and min. 200 mg

be ta -glu can). Mo ther and child (bo dy mass ga in) he alth and bre ast fe eding tech ni que we re exa mi ned. RRee  ssuullttss.. After three vi sits and in ta ke of bar ley malt 95% of wo -

men had the ir lac ta tion in cre ased. Re gu lar swal lo wing was elon ga ted in 91% of in fants. Da ily bo dy mass ga in in cre ased du ring each vi sit (p ! 0.01) the me an bo dy

mass ga in was 35.8 g/day. Me an bo dy we ight of in fants in cre ased by 516 g. The amo unt of pum ped milk in cre ased 2.4 fold and milk for mu la con sump tion was mo re

than twi ce re du ced. CCoonncc  lluu  ssiioonnss.. Bar ley melt can be re com men ded as an ad di tion to lac ta tion con sul ta tion sche me in in suf fi cient milk sup ply. 

Key words: In suf fi cient milk sup ply, na tu ral lac ta tion en han cers, bar ley malt

dr n. med. Mag da le na Neh ring -Gu gul ska1

dr n. przyr. Ma rze na Ku cia2

dr n. med. Ewa Wie tra k3

Stymulacja laktacji 
z wykorzystaniem słodu j´czmiennego 

a parametry wzrostowe dziecka 
w przypadku kryzysu laktacyjnego

1 Cen trum Na uki o Lak ta cji w War sza wie
2 Le ib niz In sti tu te for Farm Ani mal Bio lo gy, Dum mer storf, Niem cy
3 Kra jo wa Ra da Su ple men tów i Od ży wek



Wst´p 

Idea pro gra mo wa nia ży wie nio we go roz wi nę ła się w la -
tach 80. ubie głe go wie ku [1, 2]. Po wsta ła w opar ciu o ob ser -
wa cję roz wo ju cią ży oraz dzie ci ko biet, któ re w pew nym
okre sie cią ży do świad czy ły nie do ży wie nia lub też znacz ne -
go ogra ni cze nia do stę pu do wy bra nych grup skład ni ków
od żyw czych. Ba da nia ko hor ty ma tek i dzie ci uro dzo nych
pod czas tzw. gło du w Ho lan dii (Dutch Fa mi ne) wy ka za ły, że
dzie ci z ma łą ma są uro dze nio wą spo wo do wa ną nie do ży -
wie niem ma tek mia ły po pra wie 60 la tach więk sze pre dys -
po zy cje do oty ło ści, pod wyż szo ne go ci śnie nia krwi [3, 4].
W ostat nich la tach do wie dzio no, że wpływ śro do wi ska,
w tym przede wszyst kim stan ży wie nia, już po uro dze niu do
ukoń cze nia pierw sze go ro ku ży cia mo że dłu go ter mi no wo
wpły wać na zdro wie [5].
Ob szer na li te ra tu ra wy ka zu je, że kar mie nie pier sią jest naj -
lep szym spo so bem na za bez pie cze nie zdro wia dziec ka
w przy szło ści. Ob ni ża ono ry zy ko wie lu cho rób in fek cyj nych
w okre sie kar mie nia pier sią (skut ki na tych mia sto we) oraz
nad wa gi, oty ło ści, cu krzy cy ty pu 1, ty pu 2, ato po we go za pa -
le nia skó ry (AZS), ast my czy nie swo iste go za pa le nia je lit,
a na wet bia łacz ki i ziar ni cy zło śli wej w póź niej szych la tach
ży cia (skut ki od le głe) [5, 6]. U dzie ci kar mio nych wy łącz nie
pier sią przy naj mniej do 4. mie sią ca ży cia zna czą co zre du -
ko wa ne jest ry zy ko ho spi ta li za cji z po wo du in fek cji dol nych
dróg od de cho wych czy za pa le nia ucha [6]. Du że ba da nie
z udzia łem po nad 1300 ko biet i ich dzie ci wy ka za ło, że kar -
mie nie pier sią przez mi ni mum 6 mie się cy ma zwią zek z lep -
szy mi wy ni ka mi te stów na in te li gen cję, w tym zdol no ści po -
znaw czych i wy sła wia nia się w wie ku 3 i 7 lat [7].
Mle ko ludz kie to zmie nia ją cy się dy na micz nie, ak tyw ny bio -
lo gicz nie płyn, opar ty na uni kal nej kom po zy cji czyn ni ków
prze ciw za pal nych, czyn ni ków wzro stu, sub stan cji ak tyw -
nych im mu no lo gicz nie, pre bio ty ków, mi ne ra łów, wi ta min,
mi kro - i ma kro ele men tów. Skład ni ki te, po za funk cją od żyw -
czą, za pew nia ją ak tyw ną ochro nę przed czyn ni ka mi cho ro -
bo twór czy mi oraz ma ją dzia ła nie im mu no mo du la cyj ne [8].
Świa to wa Or ga ni za cja Zdro wia (WHO) uzna je wy łącz ne kar -
mie nie pier sią przez mi ni mum 6 mie się cy za opty mal ny
i wzor co wy spo sób ży wie nia nie mow ląt [9]. Tem po wzro stu
dzie ci kar mio nych pier sią uzna no za wzor co we dla wszyst -
kich dzie ci [6]. Ame ry kań ska Aka de mia Pe dia trii wska zu je
na dal szą po trze bę pro pa go wa nia na tu ral ne go kar mie nia
wśród ko biet ze wzglę du na ni ski od se tek wy łącz ne go kar -
mie nia pier sią w wie ku 6 mie się cy (17% vs. 3 mie sią ce 40%)
[6]. W Pol sce wy ni ki pi lo ta żo we go ba da nia prze pro wa dzo -
ne go w szpi ta lach woj. ku jaw sko -po mor skie go na gru pie
1000 dzie ci wy ka za ły, że w dniu wy pi su ze szpi ta la pier sią
kar mio nych by ło co praw da 99,4% no wo rod ków uro dzo -
nych o cza sie, ale wy łącz nie mle ko mat ki otrzy my wa ło 87%,
na to miast w trak cie ca łe go po by tu na od dzia le do ty czy ło to
tyl ko 65% [10]. Głów ną przy czy ną roz po czę cia do kar mia nia
był, we dług ma tek, nie do bór po kar mu (60%), a w 15% trud -
no ści dziec ka z pra wi dło wym ssa niem pier si [10]. Przy czy ny
re zy gna cji z kar mie nia pier sią ze stro ny pol skich ma tek naj -

czę ściej (48%) do ty czy ły trud no ści w kar mie niu pier sią, na -
stęp nie za ni ku po kar mu, opie ki nad star szy mi dzieć mi, de -
cy zji mat ki bez po da nia przy czy ny [11]. We dług da nych ze -
bra nych przez GUS w 2013 ro ku na 360 195 dzie ci w 6. ty -
go dniu kar mio nych jest już 167 663 dzie ci, co sta no wi 46%
[12]. Wi dać wy raź nie, że pierw sze 6 ty go dni jest okre sem
kry tycz nym dla po wo dze nia lak ta cji. Ba da nia po ka zu ją, że
wła ści wy in struk taż kar mie nia, wcze sne roz po zna nie czyn ni -
ków ry zy ka i pro fe sjo nal ne wspar cie ze stro ny per so ne lu
na od dzia le i po wy pi sie za po bie gły by zbyt wcze snej re zy -
gna cji z kar mie nia pier sią [13]. Kry zy sem lak ta cyj nym zwy -
cza jo wo okre śla się mo men ty w cza sie lak ta cji, kie dy mat ki
od czu wa ją za ma łą w sto sun ku do po trzeb dziec ka po daż
mle ka. Nie do bo ry pro duk cji po kar mu na po cząt ko wym eta -
pie lak ta cji mo gą być zwią za ne z opóź nio ną lak to ge ne -
zą II lub jej bra kiem (ok. 5–15% ko biet), co skut ku je nie do -
bo rem mle ka [14, 15].
Pra gnąc zwięk szyć ilość wy twa rza ne go mle ka, ko bie ty się -
ga ją po tzw. ga lak to go gi, czy li pro duk ty o wła sno ściach sty -
mu lu ją cych i re gu lu ją cych lak ta cję. Jest to dość po wszech -
nym zja wi skiem, nie mniej nie ist nie ją da ne do ty czą ce po pu -
la cji pol skich ma tek. Ba da nia w in nych kra jach wska zu ją
na czę ste wspo ma ga nie lak ta cji pro duk ta mi o po cho dze niu
zio ło wym (od 15 do 40%) [16]. W przy pad ku mie sza nek zio -
ło wych na le ży zwró cić uwa gę na wcho dzą ce w ich skład
zio ła. Nie któ re z nich w nad mier nych ilo ściach mo gą wy wo -
ły wać re ak cje aler gicz ne, bie gun ki lub zmie niać smak i za -
pach mle ka [16, 17]. Ko lej nym pro ble mem jest brak sys te -
ma tycz nych, wia ry god nych ba dań kli nicz nych, któ re okre -
śla ły by rze czy wi sty wpływ ziół na lak ta cję. Praw do po dob nie
jest to efekt pla ce bo opar ty na tra dy cji sto so wa nia. Sub stan -
cją, któ ra w ostat nich la tach by ła bar dzo czę sto ba da na
w związ ku z aneg do tycz nym wpły wem na po pra wę lak ta cji,
jest pi wo na ba zie sło du jęcz mien ne go. W prze glą dzie do -
stęp nych pu bli ka cji wska za no jed no znacz nie, że to nie al ko -
hol, chmiel czy in ne skład ni ki pi wa, ale słód jęcz mien ny i za -
war ty w nim be ta -glu kan ma ją dzia ła nie po bu dza ją ce lak ta -
cję na po zio mie ko mór ko wym. Ce lem prze pro wa dzo ne go
ba da nia by ło okre śle nie wpły wu po da ży sło du jęcz mien ne -
go (4,8 g oraz min. 200 mg be ta -glu ka nu) na po pra wę se -
kre cji mle ka u ko biet z rze czy wi stym nie do bo rem po kar mu.
We dług na szej wie dzy jest to pierw sze ba da nie ob ser wa cyj -
ne z wy ko rzy sta niem sło du jęcz mien ne go w pro duk cie bez -
al ko ho lo wym w in duk cji se kre cji mle ka u ko biet kar mią cych
pier sią.

Ma te riał i me to dy

Ba da nie ob ser wa cyj ne zo sta ło prze pro wa dzo ne w okre sie
czer wiec – wrze sień 2014 r. Każ da włą cza na do ba da nia ko -
bie ta zo sta ła po wia do mio na o ce lu ba da nia przez per so nel
i wy ra zi ła zgo dę na wzię cie w nim udzia łu. Do ba da nia za -
kwa li fi ko wa no 128 ko biet, któ re w pew nym okre sie lak ta cji
szu ka ły po mo cy u spe cja li sty lak ta cyj ne go w związ ku z nie -
pra wi dło wym przy ro stem ma sy dziec ka i/lub od czu ciem
za ma łej ilo ści po kar mu. Kry te ria włą cze nia do ba da nia by ły
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na stę pu ją ce: brak pro ble mów zdro wot nych, wiek mat ki
> 18 lat, do bo wy przy rost dziec ka < 20 g, do bo wy przy rost
pra wi dło wy, ale do kar mia nie mie szan ką, stwier dzo ny rze -
czy wi sty nie do bór po kar mu. Ko bie ty, któ re uro dzi ły w < 37
tyg. cią ży, ze zdia gno zo wa ną cho ro bą prze wle kłą, np. cu -
krzy cą, nie do czyn no ścią tar czy cy, nad ci śnie niem tęt ni czym,
cho ro bą ostrą, np. go rącz ką, sto su ją ce te ra pię hor mo nal ną,
z ano ma lia mi ana to micz ny mi w ob rę bie twa rzo czasz ki
u dziec ka lub uczest ni czą ce w in nym ba da niu kli nicz nym
by ły wy łą czo ne z ba da nia. Uczest nicz ki na I wi zy cie udzie la -
ły szcze gó ło we go wy wia du w opar ciu o pro to kół umie jęt no -
ści ssa nia [18]. Po ra da lak ta cyj na prze bie ga ła we dług pro -
to ko łu po stę po wa nia [18]. Uzu peł nie niem po ra dy by ło za le -
ce nie sto so wa nia 2 sa sze tek dzien nie pro duk tu (Fe mal ti ker,
pro du cent Hol bex sp. z o.o.) na ba zie 4,8 g sło du jęcz mien -
ne go wy stan da ry zo wa ne go na za war tość 200 mg be ta -glu -
ka nu (skład ni ki do dat ko we: eks trakt z li ści me li sy le kar skiej
80 mg, sa cha ro za, aro mat kar me lo wy) przed kar mie niem.
Mat ki zgła sza ły się na wi zy ty kon tro l ne po 7 i 14 dniach,
pod czas któ rych oce nia no ma sę i przy ro sty do bo we dziec -
ka, tech ni kę kar mie nia oraz spraw dza no po pra wę lak ta cji
po przez za da wa nie py tań z przy go to wa ne go wcze śniej for -
mu la rza ba da nia. W ba da niu bra ło udział 29 osób wy kwa li -
fi ko wa nych w udzie la niu po rad lak ta cyj nych: 14 po łoż nych
oraz 15 osób po sia da ją cych cer ty fi ka ty kon sul tan ta/do rad cy
lak ta cyj ne go (14 po łoż nych i 1 le karz). 

Ana li za sta ty stycz na

Ana li zy wy ni ków prze pro wa dzo no za po mo cą pa kie tu sta ty -
stycz ne go PQStat ver. 1.6. Wy ni ki ma sy dzie ci, przy ro stów
do bo wych, od cią ga nia i mie szan ki w ko lej nych po mia rach
po rów ny wa no te stem Fried ma na i te stem post hoc Dun na
oraz do dat ko wo ana li zo wa no trend. Zwią zek mię dzy ilo ścią
od cią ga ne go mle ka i ilo ścią sto so wa nej mie szan ki ana li zo -
wa no, sza cu jąc współ czyn ni ki ko re la cji ran go wej Spe ar ma -
na. Za istot ne przy ję to praw do po do bień stwo te sto we na po -
zio mie p < 0,05, a za wy so ce istot ne – praw do po do bień -
stwo te sto we na po zio mie p < 0,01.

Wy ni ki

Po ra dy lak ta cyj nej udzie la no pod czas wi zy ty do mo wej
(57,8%), wi zy ty w po rad ni lak ta cyj nej (32,8%) oraz na od -
dzia le lub w po rad ni no wo rod ko wej (9,4%). Śred ni wiek
zgła sza nych dzie ci wy no sił ok. 18 (18,67, SD 31,23) dni.
Naj częst szą kwa li fi ka cją do pod ję cia kon sul ta cji lak ta cyj nej
był rze czy wi sty nie do bór po kar mu (81,24%) oraz sła by przy -
rost ma sy cia ła (69,5%), naj mniej zgło szeń by ło w przy pad -
ku pra wi dło we go przy bie ra nia na wa dze, ale chę ci re duk cji
udzia łu sztucz nej mie szan ki w sche ma cie ży wie nia (25,4%).
Przy ro sty do bo we dzie ci zwięk sza ły się z wi zy ty na wi zy tę
(róż ni ce istot ne sta ty stycz nie p < 0,01) (Wy kres 1), a śred ni
przy rost w cią gu 14 dni trwa nia ba da nia wy no sił 35,8 g (nor -
ma dla wie ku 0–3 mies. wy no si 25–31 g/do bę). W dniu
ostat niej wi zy ty śred nia ma sa dziec ka wzro sła o 516 g w po -

rów na niu do pierw szej, po 2 ty go dniach (nor ma przy ro stu
dla wie ku po 2 tyg. 350–434 g) w po rów na niu do pierw szej
wi zy ty ilość od cią ga ne go po kar mu w ml wzro sła pra wie
2,4 ra zy (29,6 vs. 70,9 ml), jed no cze śnie nie mow lę ta otrzy -
my wa ły 2,6 ra zy mniej mie szan ki mle ko za stęp czej (115,8
vs. 43,6 ml). Po pra wę lak ta cji uzy ska no u 93% ko biet, czas
mia ro we go po ły ka nia, głów ne go de ter mi nan ta ilo ści po kar -
mu i na sy ce nia dziec ka wy dłu żył się u 91% uczest ni czek. Co
dru ga ko bie ta od cią ga ła wię cej po kar mu, co bez po śred nio
prze ło ży ło się na przy rost ma sy dziec ka bez po trze by dal -
sze go do kar mia nia mie szan ką. Po nad po ło wa (59,5%) ko -
biet sto so wa ła mniej lub cał ko wi cie za prze sta ła po da wa nia
mie szan ki mle ko za stęp czej po 3 wi zy tach w po rad ni lak ta -
cyj nej oraz sto so wa niu sło du jęcz mien ne go, ja ko pro duk tu
wspo ma ga ją ce go lak ta cję. 

Omó wie nie

Uzy ska ne wy ni ki wska zu ją na po pra wę lak ta cji u 93% ko biet
po 3 po ra dach lak ta cyj nych oraz 14 dniach sto so wa nia ok.
10 g sło du jęcz mien ne go (2 sa szet ki Fe mal ti ker) na do bę
w ce lu po pra wy pro duk cji mle ka. We dług na szej wie dzy jest
to pierw sze ba da nie ob ser wa cyj ne na gru pie ko biet kar mią -
cych pier sią, któ re wy ka za ło sku tecz ność po ra dy lak ta cyj nej
spra wo wa nej przez spe cja li stów lak ta cyj nych i ko rzyst ny
wpływ sło du jęcz mien ne go na pa ra me try ta kie, jak: ilość od -
cią ga ne go mle ka, czas mia ro we go po ły ka nia dziec ka czy
przy rost ma sy cia ła dziec ka, zwią za ny z więk szą ilo ścią uzy -
ski wa ne go po kar mu. Śred nia wie ku nie mow ląt, tj. 18 dni,
wska zu je na kry tycz ny dla lak ta cji mo ment, któ ry wy stę pu je
w okre sie zmia ny re gu la cji hor mo nal nej na au to kryn ną,
a od czu wa ny jest przez mat ki, zwłasz cza po peł nia ją ce błę -
dy, w po sta ci zmniej szo nej po da ży mle ka [14]. Jed ną z klu -
czo wych in ter wen cji by ła ko rek ta tech ni ki kar mie nia pier sią,
co wraz z do dat ko wą sty mu la cją gru czo łu pier sio we go
przez re gu lar ne od cią ga nie po kar mu jest udo wod nio ną me -
to dą zwięk sza ją cą wy twa rza nie mle ka. W przy pad ku wi zy ty
kwa li fi ku ją cej ko rek tę za sto so wa no u 74,2% ko biet. Wska zu -
je to na brak na by cia tej umie jęt no ści pod czas po by tu
w szpi ta lu, jed no cze śnie pod czas ko lej nej wi zy ty na dal pra -
wie po ło wa ko biet wy ma ga ła po now nej ko rek cji tech ni ki kar -
mie nia. Czę sto wią za ło się to z po ra dą do ty czą cą zwięk sze -
nia czę sto tli wo ści kar mień u 74% ko biet pod czas pierw szej
wi zy ty i u 40,6% pod czas wi zy ty po 7 dniach. Wska zu je to na
brak wie dzy ko biet do ty czą cej od po wied niej ilo ści kar mień
pier sią po trzeb nej dla utrzy ma nia pra wi dło wej lak ta cji. Po
2 ty go dniach sto so wa nia in ten syw nej sty mu la cji lak ta cji oraz
sło du jęcz mien ne go śred ni do bo wy przy rost ma sy dzie ci
wy no sił 35,8 g vs. < 20 g/do bę, jak to mia ło miej sce
u 69,5% nie mow ląt w dniu włą cze nia do ba da nia. Za kres
przy ro stu ma sy 26–31 g/do bę dla nie mow ląt 0–3 mies. jest
okre śla ny ja ko pra wi dło wy [14]. Na wy so ką sku tecz ność
wpły nę ła opie ka wy kwa li fi ko wa ne go per so ne lu zaj mu ją ce go
się po rad nic twem lak ta cyj nym (po łoż ne, le karz – kon sul tan -
ci/do rad cy lak ta cyj ni).
Ana li za Co chra ne (56,451 par ma tek z dzieć mi, 21 kra jów)
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wy ka za ła jed no znacz nie, że każ da for ma wspar cia mat ki
kar mią cej, ze szcze gól nym na ci skiem na po ra dę spe cja li sty
lak ta cyj ne go, wią że się z re duk cją ry zy ka za prze sta nia kar -
mie nia pier sią przed 6. mie sią cem ży cia dziec ka, tak że
w okre sie tzw. kry zy sów lak ta cyj nych: 4.–6. ty dzień, 6. mie -
siąc [19]. Dru gim czyn ni kiem zwięk sza ją cym sku tecz ność
był praw do po dob nie sto so wa ny 2 ra zy dzien nie słód jęcz -
mien ny. Ko bie ty przyj mu ją ce słód jęcz mien ny przez 14 dni
od cią ga ły po nad dwa ra zy wię cej po kar mu w po rów na niu
z okre sem sprzed włą cze nia do ba da nia, a by ły to ko bie ty,
u któ rych zdia gno zo wa no rze czy wi sty nie do bór po kar mu.
Sze reg ba dań na zwie rzę tach otrzy mu ją cych eks trakt sło do -
wy wy ka zał zwięk sze nie se kre cji pro lak ty ny i hor mo nów
wzro stu [20, 21]. Do świad czal ne po da wa nie ochot ni kom pi -
wa, wo dy lub al ko ho lu po zwo li ło na wy ło nie nie wła ści we go
skład ni ka – be ta -glu ka nu za war te go w sło dzie jęcz mien -
nym, od po wie dzial ne go za sty mu la cję wy dzie la nia pro lak ty -
ny przez przy sad kę – zja wi sko tak że od no to wy wa ne w przy -
pad ku ko biet nie kar mią cych pier sią i męż czyzn [22–25]. Ba -
da nia in vi tro oraz na zwie rzę tach pod czas lak ta cji jed no -
znacz nie wy ka za ły udział be ta -glu ka nu w in duk cji se kre cji
pro lak ty ny przez przy sad kę mó zgo wą [24, 25] oraz zwięk -
sze nie ilo ści ka ze iny w gru czo le mle ko wym [24]. W prze glą -
dzie do stęp nych ba dań jed no znacz nie stwier dzo no, że to
nie al ko hol, chmiel czy in ne skład ni ki pi wa, ale słód jęcz -
mien ny i za war ty w nim be ta -glu kan od po wie dzial ne są za
zwięk sze nie se kre cji mle ka [26]. Do dat ko wy mi ko rzy ścia mi
proz dro wot ny mi be ta -glu ka nu są je go wła sno ści prze ciw za -
pal ne, szcze gól nie waż ne w aspek cie moż li we go za pa le nia
gru czo łu mle ko we go. Dwa ba da nia wy ka za ły ko rzyst ny
wpływ na od po wiedź im mu no lo gicz ną (ob ni że nie pro za pal -
nie dzia ła ją cych TNF -α oraz IL -1β w tkan kach sut ka i su ro -
wi cy) w mo de lu zwie rzę cym za pa le nia gru czo łu mle ko we go
[27, 28]. 

Wy kres 1. Przy ro sty do bo we (g) w dniu pierw szej wi zy ty,
po 7 dniach i po 14 dniach. 

Wy ni ki istot ne sta ty stycz nie p < 0,01

Wnio ski

Ba da nie udo wod ni ło wy so ką sku tecz ność po rad lak ta cyj -
nych udzie la nych przez spe cja li stów lak ta cyj nych w przy -
pad ku rze czy wi ste go nie do bo ru po kar mu u mat ki. Po daż
sło du jęcz mien ne go, ja ko uzu peł nie nie sche ma tu po ra dy
lak ta cyj nej w przy pad ku kry zy su lak ta cyj ne go i rze czy wi ste -
go nie do bo ru po kar mu, wy da je się uza sad nio na. Nie mniej,
na dal nie zbęd ne są ba da nia z ran do mi za cją, po dwój nie śle -
pą pró bą, któ re po twier dzi ły by ko rzyst ny wpływ te go skład -
ni ka. Tak za pro jek to wa ne ba da nie jest już w to ku, re kru ta cja
w dwóch ośrod kach re fe ren cyj nych ma za koń czyć się
w kwiet niu 2015 r. 
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