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РЕЗЮМЕ
Тази статия, изразяваща становище за захранването, обобщава данните за влиянието на
захранващите храни върху здравето. Тя е насочена към здравите деца в Европа. След
обзор на сегашните познания и практики, ние формулирахме тези заключения:
Изключителното или преобладаващото кърмене в продължение на около шест месеца е
желана цел. Захранването (т. е. въвеждането на твърда храна и течности, различни от
кърмата или от млеката за кърмачета) не трябва да започва преди 17-та седмица и не
по-късно от 26-та седмица. Няма убедително научно доказателство за това, че
избягването или отлагането на въвеждането на потенциално алергизиращите храни риба и яйца, намалява алергите или при децата, за които се счита, че са с повишен риск
от развитие на алергия, или при тези, за които не се счита, че са с повишен риск. През
периода на захранването повече от 90% от нуждите от желязо на кърменото бебе трябва
да се посрещнат от захранващите храни, които би трябвало да доставят достатъчно
бионалично желязо. Кравето мляко е беден източник на желязо и не би трябвало да се
използва като основна напитка преди 12-ия месец, въпреки че малки количества може
да се добавят към захранващите храни. Разумно е да се избягва както ранното (<4
месеца), така и късното (≥7 месеца) въвеждане на глутен, а въвеждането на глутена
трябва да става постепенно, докато бебето все още се кърми, тъй като това може да
намали риска от цьолиакия, захарен диабет от тип 1 и алергия към пшеница.
Кърмачетата и малките деца, които са на вегетарианска диета, трябва да получават

достатъчно количество (около 500 мл) кърма или мляко за кърмачета и млечни
продукти. Кърмачетата и малките деца не бива да бъдат подфагани на веганска диета.
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Навременното въвеждане на захранващите храни в кърмаческата възраст е
необходимо поради причини, свързани с храненето и развитието, и за да позволи
преминаване от млечното хранене към семейните храни. Способността на кърмата да
задоволява нуждите от макро- и микронутриенти се ограничава с нарастване на
възрастта на малкото дете. Освен това децата постепенно развиват способността да
дъвчат и започват да показват интерес към другите храни, различни от млякото.
Захранването е свързвано с големи промени в приема на макро- и микронутриенти. За
разлика от значителната литература върху кърмата и млеката за кърмачета, все още се
отделя сравнително малко внимание на периода на захранване, на характера на
въвежданите храни, или на това, дали този период на значителна промяна на храненето
впоследствие повлиява здравето и развитието. Ограничените научни изследвания,
базирани на доказателства, се отразяват в значителното вариране на препоръките за
захранване между отделните страни. Целта на тази статия, изразяваща становището на
Комисията по хранене, е да направи обзор на настоящите познания и практики, да
обобщи доказателствата за определянето на точния момент и състава на захранването
по отношение на краткотрайните и дълготрайни ефекти върху здравето, да се
предостави съвет на здравните работници и на регулиращите органи и да се
идентифицират областите за бъдещи изследвания. Тази статия е съсредоточена върху
здрави, доносени малки деца, живеещи в Европа, обикновено сред богатото население,
но признава това, че в рамките на това население има групи и семейства с по-висок
риск за развитие на инфекции и лошо хранене. Ударението ще бъде поставено върху
захранването през периода до 12-месечна възраст.
ДЕФИНИЦИИ
Дефиницията за изключително кърмене на Световната здравна организация
(СЗО) означава, че кърмачето приема само кърма и никакви други течности или твърди
храни, с изключение на капки или сиропи, съдържащи витамини, минерални добавки
или лекарства. Преобладаващо кърмене включва кърмене в комбинация с добавка на
вода или напитки на водна основа, вкл. орални рехидратиращи разтвори.
В този обзор използваме понятието „захранване”, за да обхванем всички твърди
и течни храни, различни от кърмата, млеката за кърмачета и преходните млека. Другите
термини, използвани често в същия контекст, са „отбиване”, „храни при отбиване” и
„хранителни добавки”.

СЗО описва периода на захранване като „период, през който наред с кърмата се
предоставят други храни или течности” и посочва, че „всякакви други храни или
течности, съдържащи нутриенти, различни от кърмата, които се дават на малките деца
през периода на захранването се дефинират като захранващи храни”
(http:/www.who.int/nutrition/databases/infant-feeding/en/index.html). Решението на СЗО да
включи заместителите на майчината кърма (ЗМК), млеката за кърмачета и преходните
млека като „захранваща храна“ има за цел да наблегне на кърменето и да го окуражи.
Все пак Комисията счита включването на ЗМК като захранваща храна за безполезно и
дори объркващо, тъй като кърмачетата често са хранени със ЗМК дори от първите
седмици от живота.
НАСТОЯЩИ ПРЕПОРЪКИ
Определне на точния момент за първото въвеждане на захранващи храни
Настоящите препоръки на СЗО за възрастта, през която трябва да се въвеждат
6захранващите храни, се основават на съображението за оптималната продължителност
на изключителното кърмене. При положение, че млеката за кърмачета се определят от
СЗО като захранваща храна, на въпроса за оптималната възраст за въвеждане на
захранващи храни при децата, хранени с тях, е посветено малко внимание. В началото
на 2000 г. систематичен обзор, поръчан от СЗО, за оптималната продължителност на
изключителното кърмене (1), сравнява последствията за майките и децата при
изключителното кърмене в продължение на 6 месеца с това с продължителност между 3
и 4 месеца. Само две от 20 подходящи за целта проучвания са рандомизирани
интервенционални изследвания на различни препоръки относно изключителното
кърмене, като и двете са проведени в условията на развиващи се страни (Хондурас).
Всички проучвания в развитите страни са наблюдателни. Обзорът заключава, че няма
разлики в растежа между изключително кърмените деца до 3-4 месечна възраст и тези,
които са кърмени до 6 месеца. Анализът на наблюденията при изследването за
насърчаване на кърменето в Беларус установява, че през периода между 3 и 6 месеца
бебетата, които са изключително кърмени до 6-ия месец, са с по-ниска заболеваемост от
гастроинтестинална инфекция в сравнение с тези бебета, които са изключително
кърмени до 3-ия месец и впоследствие са на смесено хранене, макар че се не
наблюдават значими разлики по отношение на риска от респираторни инфекции или
атопична екзема (2). Може обаче да се оспори степента, до която условията и
практиките в Беларус наподобяват тези в европейските индустриални страни.
Вторият систематичен обзор, поръчан в края на 1990-те години и публикуван
през 2001 г. (3), е насочен специално към оптималната възраст за въвеждане на твърди
храни и обхваща проучвания както при кърмените бебета, така и при тези, които са
хранени с млека за кърмачета. Авторите правят заключението, че няма необорими
доказателства в подкрепа на промяната на препоръките на Министерството на
здравеопазването на Великобритания през 1994 г. и на тези на СЗО (тогава настоящи)
(за двете периодът е 4-6 месеца).
Следвайки систематичния обзор на СЗО и експертната консултация, прз 2001 г.
Световната здравна асамблея преработи своите препоръки в полза на изключителното
кърмене до 6 месеца, последвано от частично кърмене. В препоръките на експертната
консултация се заявява, че препоръката се отнася за населението като цяло и се
признава това, че някои майки няма да бъдат в състояние или пък ще изберат сами да не
следват тази препоръка, но че и тези майки трябва да се подпомагат за оптимизиране на
храненето на тяхното дете (4). Оттогава много страни възприемат, понякога с резерви,

тази препоръка относно продължителността на изключителното кърмене, докато други
страни продължават да препоръчват въвеждането на захранването между 4 и 6 месеца.
Въпреки това има разногласия между консултативните органи дори и в рамките на една
и съща страна, отразяващи ограничените научни доказателства от развитите страни, на
които се базират препоръките на СЗО, както и факта, че препоръката се различава
съществено от настоящите практики на хранене в много страни. При положение, че
препоръката на СЗО не е точно приложима за бебетата, хранени с млека за кърмачета,
някои страни възприемат различни препоръки относно въвеждането на захранването на
тези бебета.
Въз основа на наличните данни Комисията счита, че изключителното или
преобладаващото кърмене за около 6 месеца е желаната цел (Комисия на ЕДДГХХ по
хранене, в процес на подготовка). При всички деца, като се отчитат техните хранителни
нужди, способности за развитие и установените зависимости между времето на
захранване и здравното състояние по-късно през живота, които се обсъждат по-нататък,
захранването трябва да започне не преди 17-та седмица, но не бива да се отлага след 26та седмица.
Други препоръки по отношение на захранването
Спорът за оптималната продължителност на изключителното кърмене до голяма
степен засенчва обсъждането на оптималните видове на захранващите храни. Липсват
доказателства за определянето на оптималното време за въвеждане на индивидуални
захранващи храни и препоръките се различават съществено между страните. Напр.
повечето страни не препоръчват да се въвежда пълномаслено краве мляко като напитка
преди 12-месечна възраст, докато Дания, Швеция и Канада заявяват, че пълномасленото
краве мляко може да се въвежда във възрастта между 9 и 10 месеца. Предложената
възраст за въвеждане на риба или яйчен белтък също се различава значително, като
някои страни препоръчват тези храни да се въвеждат между 4 и 6 месеца, а други
препоръчват да се изчака до 9 или 12 месеца.
НАСТОЯЩА ПРАКТИКА
Данните от различни европейски страни показват големи различия във възрастта
за въвеждане на захранването, като някои посочват подчертани отклонения от
настоящата препоръка на СЗО за въвеждане на захранването едва от 7-ия месец нататък.
Напр. 34% от майките в Италия съобщават, че започват захранването преди 4-ия месец
(5); в Германия 16% го правят от 3-ия месец (6), докато в “Проучването на кърмаческото
хранене“ през 2005 г. във Великобритания се съобщава, че 51% от бебетата получават
захранващи храни преди 4-ия месец (7). Вероятно майките в някои страни отлагат
твърде много въвеждането на захранването. Едно проучване показва, че около 20% от
майките в Германия смятат, че изключителното кърмене би трябвало да продължи
повече от 6 месеца (E. Sievers, лично съобщение, 2007 г.). Вероятно културните и
икономически фактори, както и предусещанията на майката и детето са отговорни за
различията в практиките в самите страни и между тях. Напр. по-ранното въвеждане на
захранването на бебетата във Великобритания е свързано с храненето с млека за
кърмачета (средно 2 седмици по-рано в сравнение с кърмените бебета), по-ниската
майчина възраст и тютюнопушене на майката (8).
БИОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ И АСПЕКТИ НА РАЗВИТИЕТО НА
ЗАХРАНВАНЕТО

Физиологично и неврологично съзряване
Физиологичното съзряване на бъбречната и гастроинтестинална функции, които
са необходими на кърмачето за преработването на немлечните храни, и промените в
нервно-психичното развитие, необходими за безопасното и ефективно преминаване към
смесената храна, са разгледани обстойно в няколко доклада (9-11). Въз основа на
наличните данни се предполага, че както бъбречната, така и гастроинтестиналната
функции са достатъчно зрели за преработването на хранителните вещества от
захранващите храни след 4-месечна възраст (12). За гастроинтестиналната функция се
знае, че приемането на твърди субстанции и преминаването от диета с високо
съдържание на мазнини към високо въглехидратна диета се свързва с хормонални
отговори (напр. инсулин, адренални хормони), което води до адаптиране на
храносмилателната система към вида на приетите храни, увеличавайки степента на
зрялост на някои ензимни функции и/или други процеси (13,14). По този начин
съзряването на гастроинтестиналната система се управлява до голяма степен от
приетата храна.
По отношение на нервно-психичното развитие се счита за вероятно, че за всяко
двигателно умение има възрастов диапазон на бебетата за достигане на болшинството
от важните етапи на развитие. Напр. до около 6-месечна възраст повечето кърмачета
могат да седят с подкрепа и могат да „изчистват лъжицата” с горната си устна, а не
просто да изсмукват полутвърдата храна от лъжицата. До около 8-месечна възраст те
развиват достатъчна гъвкавост на езика, която им дава възможност да дъвчат и
поглъщат твърда храна на малки парченца в по-големи порции. От 9 до 12 месеца
повечето деца умеят да се хранят с ръка сами, да пият от обикновена чаша, използвайки
двете си ръце, и да се хранят с храната, приготвена за цялото семейство само с малки
промени (храната да е нарязана на малки парченца и да се дава с лъжица или да се яде с
пръсти). Важно съображение е, че може да има критичен период за въвеждане на
парченцата твърда храна, и че ако тя не се въведе до около 10-месечна възраст, може да
се увеличи рискът от затруднения при хранене по-късно през живота (15). Следователно
е важно, поради причини, свързани с развитието и с храненето, да се дава подходяща за
възрастта храна с консистенция, каквато трябва, и по правилния начин.
Комисията счита, че гастроинтестиналните и бъбречни функции са достатъчно
зрели слд около 4-месечна възраст, за да могат доносените бебета да обработват някои
захранващи храни, и че има възрастов диапазон, в който бебетата постигат
необходимите двигателни умения, за да се справят безопасно със захранващите храни.
Хранителни аспекти
Препоръките за хранене през първите 6 месеца се основават главно на оценката
на хранителния прием на кърменото бебе и на предположението, че обемът на кърмата,
която се обработва от изключително кърмените бебета на около 6-месечна възраст,
става недостатъчен, за да посрещне нуждите им от енергия, протеин, желязо, цинк и
някои мастно-разтворими витамини (А и D). Тези области са обект на разглеждане в
поръчания от СЗО обзор от Butte и съавт. (16) и на един неотдавнашен систематичен
обзор от Reilly и съавт. (17). В следващите раздели се обсъждат някои специфични
страни на приема на микро- и макронутриенти, обясняващи възможните ефекти на
захранването върху различни последствия.
Не е вероятно европейските деца да изпитват дефицити от макронутриенти по
време на захранващия период. По-скоро те може да бъдат с риск от свръх прием -

въпрос на потенциална опасност, като се има предвид увеличаващата се степен на
детско затлъстяване. При кърмените бебета и при хранените с млека за кърмачета се
наблюдават различни характеристики на растеж (18). Така напр. след около 3-месечна
възраст на повечето настоящи растежни криви, кърмените бебета показват обикновено
забавяне на растежа, в сравнение с ускоряването на растежа при бебетата, хранени с
млека за кърмачета. Неотдавна СЗО публикува нов стандарт за растежа на децата от
раждането до 5-годишна възраст (19,20), базирайки се на растежа на здрави кърмени
бебета. По отношение на тези нови стандарти на СЗО за растежа, видимото забавяне на
растежа на кърмените бебета би трябвало да е по-леко проявено, докато ускоряването
на растежа на бебетата, хранени с млека за кърмачета, може да се окаже по-ясно
изразено. Въпреки всичко тези ранни различия в растежа означават, че кърмените
бебета и тези, приемащи млека за кърмачета, вероятно ще започнат периода на
захранването с различия в антропометричните данни и потенциални различия в
нервното развитие, бъбречната и гастроинтестиналната зрялост.
Обикновено концентрациите на някои хранителни вещества са по-високи в
млеката за кърмачета, отколкото средните им стойности в кърмата (напр. на желязо,
цинк, протеин). Освен това бебетата, хранени с млека за кърмачета, са склонни да
поглъщат мляко в по-големи обеми. Следователно на теоретична основа изглежда
разумно да се предлагат на кърмените бебета захранващи храни с по-високо
съдържание на микронутриенти, или захранването да започне по-рано. Напр. Foote и
Marriott (21) предлагат месото да се въвежда по-рано при кърмените бебета, отколкото
при тези, приемащи млека за кърмачета. Но въпреки тези теоретични съображения
Комисията счита, че разработването и прилагането на отделни препоръки за
въвеждането на твърди храни за кърмените бебета и за тези, получаващи млека за
кърмачета, може да създаде затруднения в практиката и да причини объркване сред
хората, грижещи се за тях. Друг въпрос, който изисква разглеждане и проучване, е
възможността, бебетата в Европа, консумиращи обогатени детски храни, да получат в
излишни количества на микронутриенти, витамини и микроелементи, както неотдавна
беше съобщено за цинка при бебета в САЩ (22).
Кърмачета, които са на веганска или макробиотична диета, с ограничени или
липсващи животински продукти, са с по-висок риск от развитието на хранителни
дефицити. Проблемите се описват подробно в проучванията на кърмачета и деца,
подложени на макробиотична диета в Холандия (23). При тези бебета се появява
недостиг на енергия, протеин, витамин В12, витамин D, калций и рибофлавин, а малките
деца са с изоставане в растежа, загуба на мастна и мускулна тъкан и забавено
психофизическо развитие. Ако майката спазва веганска диета и кърми, но не приема
хранителни добавки, има значим риск за бебето да претърпи тежко когнитивно
увреждане, като рискът нараства толкова повече, колкото по-дълго бебето спазва
диетата, която не съдържа животински храни. Следователно се препоръчват минимални
седмични добавки от животински храни, като напр. мляко и риба (23).
Хранене с мляко през периода на захранването
Препоръчва се кърменето да продължи наред с въвеждането на захранването.
Млеката за кърмачета или млеката за малки деца могат да се използват като допълнение
или вместо кърма. Между развитите страни има различия по отношение на
препоръчаната възраст за въвеждане на кравето мляко. Повечето страни препоръчват да
се изчака до 12-месечна възраст, но според препоръките на някои страни (напр. Канада,
Швеция, Дания) кравето мляко може да се въведе след 9-ия или 10-ия месец. Основната
причина за отлагане на това въвеждане е да се предотврати железният дефицит, тъй като

кравето мляко е беден източник на желязо. Едно проучване показва, че приемът на
мляко от около 500 мл/ден е свързан с железен дефицит (24,25). Някои данни също
подсказват, че ранното въвеждане на кравето мляко може да предизвика микроскопско
кървене от тънките черва, но това не се появява след 9-месечна възраст. Има големи
различия между състава на кравето мляко и този на кърмата и на млеката за кърмачета.
Кравето мляко има по-високо съдържание на протеин, минерали и наситени мазнини,
както и различен състав на дълго-верижните полиненаситени мастни киселини
(ДВПНМК), при ниско съдържание на линолова киселина, но с по-ниско съотношение
между линоловата и алфа-линоленовата киселини в сравнение с повечето млека за
кърмачета. Това вероятно обяснява факта, че нивата на докозохексаеновата киселина
(ДХК) в еритроцитите изглежда са по-високи при децата, хранени с краве мляко, в
сравнение с децата, приемащи млека за кърмачета, които не са обогатени с ДХК (26).
Предполага се, че приемът на краве мляко може да повлияе израстването на височина, а
по-късно - кръвното налягане и риска от затлъстяване, но доказателствата не са
убедителни. Налице са и значителни различия между страните по отношение на
препоръките за възрастта, на която може да се въведе краве мляко с намалена
масленост. Основното съображение е, че ниско-масленото мляко може да ограничи
енергийния прием и по този начин - и растежа. Но с настоящата епидемия от
затлъстяване, която засяга както децата от предучилищна възраст, така и по-големите
деца, потенциалният ползотворен ефект на ниско-масленото мляко върху енергийния
прием и по-късните предимства също трябва да се имат предвид.
Комисията предлага препоръките за възрастта на въвеждане на кравето мляко да
са съобразят с традициите и хранителните навици на населението, особено приемът на
захранващи храни, богати на желязо, и обемът на консумираното мляко. Приемливо е да
се добавят малки количества краве мляко към захранващите храни, но то не трябва да
бъде основна напитка преди 12-месечна възраст.
ЕФЕКТИ НА ЗАХРАНВАНЕТО
Растеж
Повечето проучвания са насочени по-скоро върху влиянието на определянето на
времето на захранване върху растежа, отколкото върху ефектите на специфичните
захранващи храни. Малко са доказателствата за това, че въвеждането на захранването
между 4-ия и 6-ия месец повлиява растежа, поне в краткосрочен план (1,2,4).
Ситуацията се усложнява от факта, че самите практики за хранене на бебетата могат да
бъдат повлияни от растежа на детето, тъй като се установява, че теглото на кърмачето
предсказва по-добре възрастта за въвеждане на захранването, отколкото теглото при
раждане или ранното наддаване на тегло, като тежките кърмачета се захранват с твърди
храни по-рано, отколкото тези с по-леко тегло (27-29).
Обикновено ниското съдържание на мазнини в захранващите храни ще доведе до
диета с ниска енергийна плътност. Ако енергийната плътност на диетата е прекалено
ниска, тогава общото количество на нужната храна, необходима за достигане на
енергийните потребности, може да се окаже толкова голямо, че детето да не е в
състояние да погълне достатъчно, а храната да стане прекалено обемиста (30,31). При
един анализ върху приема на мазнини и растежа в 19 страни от Централна и Южна
Америка се установява, че забавен растеж се наблюдава, само когато съдържанието на
мазнини в храната е под 22% (32). Коментарът на Комисията на ЕДДГХХ за приема на
мазнини с храната през 1994 г. направи заключението, че приемът на мазнини не трябва
да бъде активно намаляван преди 3-годишна възраст, но не се предложи по-ниска

граница за съдържанието на мазнините (33). Препоръчва се предпочитаната употреба
на краве мляко с намалено съдържание на мазнини (1,5-2%) след 2 до 3 години от
живота (33).
При нарастващата честота на затлъстяването в детската възраст е уместно да се
помисли, дали практиките на захранване повлияват риска за поява на наднормено тегло
и затлъстяване. В кохортните проучвания, цитирани по-горе, въпреки че по-тежките
бебета са захранени по-рано, те не продължават да са по-тежки във възрастта от 1 до 2
години. Обаче при една кохорта в Шотландия бебетата, които са захранени преди 12-та
седмица, не са по-пълни на 7-годишна възраст (34), което подчертава възможността за
по-късна поява на ефектите върху телесния състав, както е съобщено по-рано при
песоглавци (35). Няколко проучвания при кърмачета и деца в предучилищна възраст
изследват връзката между приема на мазнини и наддаването на тегло или индекса на
телесната маса, но не успяват да установят никаква зависимост между тях (36-38).
Доколкото знаем, до сега няма проучвания, които изследват този въпрос през периода
на захранване.
Прекомерната консумация на захранващи храни с висока енергийна плътност
може да предизвика свръхнаддаване на тегло през кърмаческата възраст, което се
свързва с 2 до 3 пъти по-голям риск от развитие на затлъстяване в училищната и
детската възраст (39-41). Неотдавна на пазара се появиха полутечни захранващи храни с
висока енергийна плътност, които са предназначени за хранене с бутилка. Тъй като
такова хранене с захранващи храни с висока енергийна плътност, близка до 1 ккал/мл,
може да увеличи значително риска от прехранване, тази практика би трябвало да се
обезкуражи.
Няколко проучвания изследват връзката между ранния прием на белтък и риска
от затлъстяване. Въпреки че не са напълно съвместими, някои данни подсказват, че
хранителният прием на 4 г/кг дневно (~16% от общия енергиен прием), или дори повисокият прием между 8- и 24-месечна възраст се свързва по-късно с появата на
наднормено тегло, докато такива зависимости не се установяват при прием на белтък
под 15% от енергийния прием (42). Съществуват малко на брой данни за ефектите на
определени захранващи храни върху растежа, въпреки че въз основа на едно
наблюдателно проучване при доносени бебета, Morgan и съавт. (43) съобщават, че
консумацията на по-големи количества месо се свързва с по-бързо наддаване на тегло
през първата година. Допълнителният анализ предполага, че това наблюдение може да
бъде опосредствано по-скоро от приема на белтък, отколкото от енергийния прием.
Като обобщение може да се каже, че съдържанието на мазнини в храната е важен
определящ фактор на енергийната плътност и Комисията препоръчва то да бъде над, но
не и под 25% от общия енергиен прием. Може би е необходимо по-високо ниво при
намален апетит, или ако детето страда от рецидивиращи инфекции. Въпреки
теоретичните опасения за потенциалния ефект на различните аспекти на захранването
върху по-късния риск от затлъстяване, наличните доказателства не са убедителни.
Развитие на нервната система
Критичният период, през който вносът от определени хранителни вещества може
да повлияе съзряването на коровата функция, е неизвестен. Въпреки че приемът на
кърма често се свързва с по-добра когнитивна способност по-късно през живота, само
няколко проучвания са насочени към ефектите на специфични хранителни вещества
върху познавателните постижения.
Две проучвания изследват ефекта на добавянето на ДВПНМК към захранващите
храни. Makrides и съавт. (44) показват, че кърмените бебета, които получават жълтъци,

обогатени с ДХК, четири пъти седмично от 6- до 12-месечна възраст, имат по-високи
нива на ДХК в еритроцитите на 12-ия месец, в сравнение с тези, които са хранени с
нормални жълтъци или пък въобще не са хранени с жълтъци. Hoffman и съавт. (45)
избират чрез рандомизиране кърмени бебета, получаващи или по едно бурканче на ден
със захранващи храни, съдържащи жълтък, обогатен с ДХК, и други, получаващи
контролна захранваща храна през периода между 6 и 12 месеца. На 12-ия месец тези,
които получават обогатена храна, показват повишение на ДХК в еритроцитите и поголямо увеличение на резолюцията на зрителната острота. Две допълнителни
проучвания изследват ролята на добавката от ДВПНМК към млеката за кърмачета през
периода на захранването, подбирайки бебетата, хранени с млека, обогатени с ДВПНМК,
след спиране на кърменето или на 6-месечна възраст (46), или на 4- до 6-месечна
възраст (47). Тези, които получават обогатеното мляко за кърмачета, имат значително
по-добра зрителна острота до едногодишна възраст, отколкото онези, захранени с
необогатени млека за кърмачета. Тези проучвания подсказват, че приемът на ДХК през
периода на захранването повлиява краткотрайно зрителната функция. Обаче са
необходими по-нататъшни изследвания, за да се установи, дали тези ефекти
продължават и дали има по-разнообразни ефекти върху познавателната функция.
Две неотдавнашни проучвания изследват влиянието на храненето с месо върху
неврокогнитивните резултати. В едно проспективно наблюдателно проучване във
Великобритания, Morgan и съавт. (43) регистрират приема на червено и бяло месо,
използвайки 7-дневен хранителен дневник с измерване на грамажа на храната на 4, 8,
12 и 16 месеца, и намират положителни зависимости между средния прием на месо
през периодите от 4-ия до 12-ия месец и от 4-ия до 16-ия месец и психофизическото
развитие на 22 месеца. Изчислява се, че средното увеличение на приема на месо с 2,3
г/ден е свързано с увеличение на психофизическото развитие с един пункт според
индекса на Бейли (Bayley Psychomotor Development Index). В едно рандомизиранo
проучване, сравняващо телешко пюре спрямо зърнено пюре, обогатено с желязо, като
първа захранваща храна при кърмени бебета през един период между 5 и 7 месеца, се
съобщава за значимо по-високи поведенчески показатели на 12-месечна възраст в
групата с бебетата, хранени с месо (48). Месото е богат източник на някои
микронутриенти (желязо и цинк) и арахидонова киселина (основната омега-6
ДВПНМК, представена добре в мозъчната тъкан) и тези находки са съвместими с
ползотворното въздействие, свързано с храната, върху когнитивното развитие,
обвързано с определени микронутриенти.
Недоимъкът на желязо продължава да се наблюдава при бременни жени и бебета
в Европа и в САЩ, особено сред по-ниските социално-икономически групи.
Съдържанието на желязо в кърмата е ниско и продължителното кърмене се свързва с
желязонедоимъчна анемия. Напр. при едно проучване в Чили се установява анемия
(хемоглобин <110 г/л) при 27% от кърмените бебета на 9-месечна възраст и само при
съответно 2,2% и 4,3% от онези, които са хранени с едно от двете млека за кърмачета,
обогатени с желязо (49). Бебетата в Хондурас, които са изключително кърмени до 6
месеца, сравнени с кърмените до 4-6 месеца, имат значимо по-ниски стойности на
хемоглобина (средно 104 спрямо 109 г/л) и на феритина (средно 48 спрямо 67 микрог/л)
(50). Има малко достъпни данни за връзката между определени храни и железния
статус. В едно рандомизирано проучване Engelmann и съавт. (51) изследват ефекта от
приема на месо при бебетата на смесено хранене между 8 и 10 месеца и намират, че
повишеният внос на месо предотвратява намаляването на хемоглобина в по-късния
кърмачески период, но не повлиява железните запаси и клетъчния железен дефицит.
Lind и съавт. (52) проучват влиянието на захранващите зърнени храни с различно
съдържание на фитати и откриват малък ефект върху железния или цинков статус.

Davidsson и съавт. (53) съобщават, че бионаличността на желязото в обогатените с
желязо зърнени храни може да бъде увеличена чрез използване на желязно съединение
с висока бионаличност и чрез осигуряване на адекватно съдържание на аскорбинова
киселина в продукта.
При предишното изявление на тази Комисия се разглежда темата за
потребностите от желязо през ранното детство (54). Комисията прави заключението, че
не е ясно, дали железният недоимък при липса на анемия оказва странични ефекти с
неврологични последствия, и че достъпната литература не показва причинна връзка с
умерено изразената желязонедоимъчна анемия. Предлага се да се предприемат мерки за
избягване на железния дефицит, докато се натрупат нови познания, напр. насърчавайки
изключителното кърмене, използвайки млека за кърмачета, обогатени с желязо, когато е
необходимо, отлагайки въвеждането на кравето мляко като основна напитка до края на
първата година от живота, както и поощрявайки захранващите храни, обогатени с
желязо. Въпреки неубедителните доказателства за това, че умереният недоимък на
желязо и ниският прием на ДВПНМК оказват неблагоприятен ефект върху нервното
развитие, Комисията смята за препоръчително включването на богати източници както
на желязо (яйца, месо), така и на ДВПНМК (яйца, мазна риба) в захранващото меню.
Алергия
Опитите за намаляване на риска от развитие на алергия чрез промяна в диетата
обикновено са насочени към отлагане на въвеждането или отстраняването на храните,
идентифицирани като потенциално най-мощните алергени, въпреки че има засилен
интерес към активната профилактика на атопията с помощта на определени хранителни
съставки.
Има сигурни доказателства за това, че някои храни са по-алергизиращи от други.
Към тях спадат яйцата, рибата, орехите и морските дарове. Има и данни от наблюдения,
че ранното (<4 месеца) въвеждане на повече от 4 храни е свързано с повишен риск от
поява на атопичен дерматит в краткосрочен план и, което е още по-важно - при 10годишно проследяване (55). Обаче няма убедителни доказателствата за това, че
отлагането или избягването на въвеждането на алергизиращи храни предотвратява или
забавя развитието на алергията и това се ограничава от факта, че наличните данни са
почти изключително от наблюдателни проучвания при деца, за които се счита, че са с
повишен риск от развитието на алергия. Това се отразява от факта, че много групи от
експерти-консултанти и консенсусни документи правят заключението, че докато
захранващите храни (вкл. млеката за кърмачета, базирани на белтъци от пълномаслено
краве мляко) не трябва да бъдат въвеждани преди 4-6 месеца, не могат да се създадат
препоръки относно въвеждането на определени захранващи храни поради
ограниченията и противоречивите заключения на достъпните проучвания (56,57).
Критичното разглеждане на съществуващите доказателства в действителност води до
заключението, че изключителното кърмене в продължение на 4 до 6 месеца е найефективната диетична мярка за профилактика на алергичните заболявания дори при
високо рискови пациенти (58). В ясно изразено противоречие с това, неотдавнашният
консенсусен документ на Американския колеж по алергия, астма и имунология (59),
подчертавайки необходимостта от специфични практически препоръки за родителите и
за здравните специалисти, предлага при децата в риск въвеждането на млечните
продукти да бъде отложено до 12 месеца; на яйцата - до 24 месеца, а на фъстъците,
черупчестите плодове, рибата и морските дарове - до 3-годишна възраст. Тази крайна
позиция незабавно се оспори от други специалисти (60). Важно е да се имат предвид
възможните хранителни последствия от отлагането или избягването на определени

храни. Въпреки че не е вероятно, избягването на определени храни като напр. орехите и
ракообразните да има увреждащ ефект, възможното намаление на приема на омега-3
ДВПНМК, свързано с избягването на рибата, може потенциално да има последствия за
познавателните резултати или имунните функции. Последните доказателства подсказват
защитната роля на ранното хранително въвеждане на ДВПНМК, повдигайки въпроси за
чистия баланс между доводите за и против избягването на рибата, най-богатия
природен източник на омега-3 ДВПНМК (59-63). Допълнително основание е и това, че
някои проучвания подсказват, че отложеното въвеждане на някои храни не намалява и
всъщност може да увеличи риска от алергична сенсибилизация (64-67). Повишен риск
от алергия се установява и в една от малкото кохорти, включващи бебета без фамилна
анамнеза за алергия, при които отложеното предлагане на зърнени храни след 6месечна възраст увеличава риска от алергия към пшеницата (68).
Въз основа на достъпните данни, Комисията препоръчва захранването да не
започва преди 17-та седмица и храните да се въвеждат една по една, за да се позволи
откриването на реакциите към отделните съставки. Вземайки под внимание наличните
данни върху отлагането или премахването на определени храни и възможните поголеми хранителни последствия, няма убедителни научни доказателства за това, че
избягването или отложеното въвеждане на потенциалните алергизиращи храни (риба и
яйца) намалява алергиите както при децата, считани, че са с риск от развитие на
алергия, така и при тези без такъв риск.
Сърдечно-съдово заболяване
Въпреки нарастващите доказателства за неблагоприятния ефект на бързото
израстване на кърмачетата върху по-късните сърдечно-съдови последици, по-малко се
знае за специфичната роля на диетата като потенциален посредник на тези ефекти и поспециално, дали диетата през периода на захранване може по-късно да повлияе върху
сърдечно-съдовите последствия. Доказателствата, свързващи кърменето с понататъшния сърдечно-съдов риск, са извън обхвата на тази статия (69,70). Ролята на
приема на сол по време на захранването не е широко проучена. Изследванията, които
показват, че излишният прием на натрий може да повиши кръвното налягане при
новородените и малките деца, са навели на мисълта, че кърмаческата възраст вероятно е
период с по-голяма чувствителност към сол, отколкото по-късния живот (71,72), както е
експериментално показано при животни (73). Zinner и съавт. (74) показват, че
новородените могат да различат разредени солени разтвори от вода, и че тези, които
имат предпочитание към соления вкус, имат по-високо кръвно налягане през първата
седмица и на едномесечна възраст. В едно холандско проучване, започнало в началото
на 1980-те години, бебетата са рандомизирани на ниска и нормална натриева диета за
първите 6 месеца от живота. При 15-годишното проследяване, тези от контролната
група имат значимо по-високо кръвно налягане (систолно с 3,6 mm Hg и диастолно с 2,2
mm Hg), отколкото онези от групата с ниско съдържание на натрий (75). Интересно е, че
няма разлика в средния прием на натрий между групите по време на проследяването,
което подсказва, че ефектът не е опосредстван от промени в предпочитанията към
солта. Изглежда, че вроденото предпочитание към соления вкус вероятно отразява
изискванията за задоволяване на хранителните нужди в бедна на сол среда. Това
предпочитание става неуместно в среда с висока бионаличност на сол и последващото
привикване може да се превърне в прогресираща „пристрастеност към сол” (76,77).
Специфичната роля на приема на ДВПНМК през периода на захранване за
кръвното налягане по-късно през живота се оценява чрез проучване, при което 9месечни бебета са рандомизирани или да приемат, или да не приемат добавка от рибено

масло в продължение на 3 месеца (78). Децата, получавали рибено масло, имат по-ниско
систолно кръвно налягане (с 6 mm Hg), както и леко, но значимо по-високи
концентрации на серумните липопротеини с ниска плътност и на общия холестерол.
Forsyth и съавт. (79) също съобщават, че 6-годишните деца, рандомизирани да получават
от раждането си до 4-месечна възраст мляко за кърмачета, обогатено с ДВПНМК, имат
значимо по-ниско кръвно налягане (систолно с 3 mm Hg, диастолно с 3,6 mm Hg),
отколкото тези, които не са получавали обогатено мляко за кърмачета.
Приемът на белтък също може окаже вли яние върху кръвното налягане по-късно
през живота. В кохортното проучване върху растежа „Barry Caerphilly“ некърмените
бебета, родени между 1972 г. и 1974 г., получават мляко за кърмачета на основата на
сухо пълномаслено краве мляко, което впоследствие е с високо съдържание на белтък и
натрий. Налице е значима пряка връзка между количеството на пълномасленото краве
мляко, дадено на 3-месечна възраст, и систолното кръвно налягане в ранната зряла
възраст (80). За разлика от това, при едно проучване при 2,5-годишни деца приемът на
белтък, измерен като процент от общия енергиен прием, е значимо отрицателно свързан
със систолното и диастолното кръвно налягане (81). Все пак, както много други
въпроси в тази област, „критичният прозорец” за ефекта на белтъчния прием върху
кръвното налягане не е известен; и по-специално, не се знае, дали периодът на
захранване между 6 и 18 месеца е чувствителен в това отношение.
Имайки предвид настоящото ниво на доказателствата, Комисията счита, че не е
възможно да се направят специфични препоръки за изборите или състава на
захранващите храни въз основа на сърдечно-съдовите последици. Все пак, като общо
указание, не бива да се добавя допълнително сол към храните по време на кърмаческия
период.
Цьолиакия
Рискът от развитие на цьолиакия зависи от генетични и имунологични фактори и
от фактори на средата. Последните наблюдателни проучвания подсказват, че
въвеждането на малки количества глутен, докато детето още се кърми, може да намали
риска от развитие на цьолиакия. Един мета-анализ показва, че рискът от цьолиакия е
значимо намален при бебетата, които се кърмят по време на въвеждането на глутена
(обобщеното отношение на шансовете е 0,48 при доверителен интервал от 95% - от
0,40-0,59) в сравнение с бебетата, които не се кърмят през този период. Както
кърменето по време на въвеждането на глутена, така и увеличаването на
продължителността на кърменето се свързват с намален риск от развитие на цьолиакия.
От тези първоначални проучвания не става ясно, дали кърменето отлага появата на
симптомите, или осигурява постоянна защита срещу заболяването (82). Още понеотдавна Norris и съавт. (83) съобщават, че както ранното (≤3 месеца), така и късното
(≥7 месеца) въвеждане на зърнени храни, съдържащи глутен, се свързат с повишен риск
от цьолиакия. Това проучване се основава на кохорта с риск от развитие на цьолиакия
или захарен диабет от тип 1 въз основа на HLA-типизиране, или на наличие на роднина
от първа степен със захарен диабет от тип 1. Опитът в Швеция показва рязко
увеличване на случаите с цьолиакия след даването на съвета да се отложи въвеждането
на глутена след 6-ия месец (84) с последващо намаление, когато се повтори по-ранното
въвеждане (след 4 месеца) (85). Ivarsson и съавт. (86) проучват епидемиологията на тази
епидемия и намират, че рискът от развитие на цьолиакия намалява при децата под 2годишна възраст, ако те все още са кърмени по време на първото въвеждане на глутена с
храната (отношение на шансовете 0,59 при доверителен интервал от 95% - от 0,42-0,83).
По-нататъшно намаление на риска от развитие на цьолиакия се наблюдава, когато

бебетата продължават да бъдат кърмени след въвеждане на глутен с храната (отношение
на шансовете 0,36 при доверителен интервал от 95% - от 0,26-0,51). Рискът е по-голям,
когато глутенът се въвежда в големи количества, но участието на възрастта на
въвеждане не е решаващо.
Въз основа на сегашните данни, Комисията счита, че е разумно да се избягва
както ранното (<4 месеца), така и късното (≥7 месеца) въвеждане на глутен и да се
въвеждат постепенно по малки количества глутен, докато бебето все още се кърми.
Захарен диабет от тип 1
Изглежда, че последните проучвания подсказват, че въвеждането на
хранителните антигени (вкл. глутен) докато бебетата все още се кърмят, дори и ако
бебето е на възраст под 6 месеца, може да окаже продължителен защитен ефект срещу
развитието на цьолиакия и захарен диабет от тип 1, и че това може да е по-важно от
абсолютното време на експозицията. Изглежда, че ранното въвеждане на глутена (<3
месеца) е свързано с повишен риск от развитието на автоантитела срещу островните
клетки на панкреаса при бебетата с риск от развитие на захарен диабет от тип 1 (87,88),
а едно проучване също намира повишен риск при малките деца, при които глутенът е
въведен за първи път във възрастта от 7 месеца или по-късно (88).
Развитие на вкуса и хранителните предпочитания
Огромно количество от знания за храната и храненето се появява по време на
прехода от изключително хранене с мляко в кърмаческата възраст към храненето в
ранната детска възраст. Пренаталното и ранното постнатално предлагане на определен
вкус увеличава насладата на детето от този вкус в твърдите храни по време на
захранването. Тези ранни вкусови преживявания могат да поставят основата на
културните и етнически различия в кухнята (89). Лонгитудиналните проследяващи
проучвания подсказват, че ранните вкусови преживявания и хранителните
предпочитания по време на кърмаческия период дори могат да се проследят по-нататък
през детството и юношеството (90). Ранното познание се ограничава от генетичните
предразположения на децата, които включват вродени предпочитания към сладкия и
соления вкус и отхвърляне на киселия и горчив вкус. Децата са предразположени и да
предпочитат високо-енергийни храни, да отхвърлят новите храни и да изграждат
асоциации между вкуса на храната и последствията от храненето. Изглежда, че тези
генетични предразположения са еволюирали в продължение на хиляди години, когато
храните, особено тези с висока енергийна плътност, са относително оскъдни.
Генетичният подбор е позволил на хората да бъдат захранени с помощта на безопасни
енергийно-плътни храни, отличаващи се с приятен вкус и позволяващи оцеляването в
една неблагоприятна среда (91). Изразяват се опасения, че тези хранителни
предпочитания могат да предразположат растящите деца към небалансиран ранен
хранителен прием, тъй като настоящата храна претърпя изключителна промяна през
последните години и днес се характеризира с налична достъпност на евтини енергийноплътни храни, богати на захар, мазнини и сол (92,93). Все пак след раждането
генетичните предразположения може да се променят чрез опита и родителите могат да
изиграят особено важна роля в този контекст. Beauchamp и Moran (94) проучват
предпочитанието към сладки разтвори спрямо вода при приблизително 200 бебета. При
раждането всички бебета предпочитат подсладената вода, но след 6-месечна възраст
предпочитанието към нея е свързано с хранителния им опит. Бебетата, които са хранени
редовно с подсладена вода от майките си (около 25%), показват по-голямо

предпочитание към нея в сравнение с останалите бебета. Следователно родителите
могат да играят критична роля при развитието на хранителните предпочитания.
Установено е, че насилването на детето да яде определена храна намалява влечението
към тази храна, а ограниченият достъп към определени храни по-скоро увеличава,
отколкото намалява предпочитани та към тях. За разлика от това, повтарящото се
предлагане на първоначално нехаресвани храни може да доведе до преодоляване на
съпротивлението към тях (95). Следователно поднасянето на захранващи храни без
добавени захари и сол може да е препоръчително не само за здравето в краткосрочен
план, но и за установяване на по-нисък праг за соления и сладък вкус на детето покъсно през живота.
Зъбен кариес
Приемът на захар е главният хранителен рисков фактор за образуването на
зъбния кариес. Захарозата е най-кариогенната захар, тъй като може да образува гликани,
които позволяват прикрепването на бактерии към зъбите и ограничават дифузията на
киселина и буфери в плаката (96). Хранителното възпитание и консултиране, целящи
намаляване на кариесите при децата, е насочено към обучение на родителите за
значението на намаляването на много честото предлагане на явни и скрити захари
(97,98). Указанията между другото включват избягването на честата консумация на
плодов сок или други захар-съдържащи напитки от бутилки или чаши,
обезкуражаването на навика на детето да заспива с бутилка, ограничаването на
кариогенните храни само за основните хранения и създаването на добра хигиена на
зъбите (99).
Смесени въпроси
Като се има предвид това, че различни храни могат да съдържат спори на
Clostridium botulinum, консумацията на мед е многократно свързвана с детския
ботулизъм. Следователно медът не би трябвало да се въвежда преди 12-месечна възраст,
освен ако топлинноустойчивите спори не се инактивират чрез подходящо високо
налягане или високотоплинна обработка, както се прилага в промишлеността (100).
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
В исторически план проучванията върху храненето на малките деца се насочват
към предотвратяване на недохранването и недоимъчните състояния. С развитието на
икономическото благосъстояние тези опасения намаляват. Ударението се измества към
постигането на балансиран белтъчен и енергиен прием и предотвратяването на риска от
дълготрайно заболяване. Повечето съвременни указания за захранването не се
основават на доказателства. В повечето страни хранителните схеми за прогресивното
въвеждане на твърдите храни през периода на захранване произхождат от културални
фактори и наличните храни. Необходими са повече данни за изясняване на ефектите на
определени храни и/или хранителни вещества (особено микронутриенти) върху
растежа, развитието и метаболитното състояние през този период, когато растежът и
развитието все още са бързи. Въпреки това има известни данни, предполагащи, че
съставът на храната през периода на захранване и видът на млечното хранене могат да
повлияят здравето, не тъкмо в краткосрочен, но и в средно- и дългосрочен план.
• Изключителното кърмене или преобладаващо кърмене в продължение на около 6
месеца е желана цел. Захранването не трябва да се въвежда при нито едно дете
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преди 17-та седмица и всички деца трябва да се захранят до 26-та седмица.
Понятието „захранване” трябва да обхване всички твърди храни и течности,
различни от кърмата, млеката за кърмачета и преходните млека за кърмачета.
Комисията предполага, че включването на ЗМК към захранващите храни е
безполезно и дори объркващо.
Въпреки че има теоретични основания за това, защо различните захранващи
храни могат да имат специфични ползи за кърмените бебета и за тези, хранени с
млека за кърмачета, Комисията смята, че опитите да се оформят и изпълняват
различни препоръки за кърмените бебета и за тези, хранени с млека за
кърмачета, могат да представляват значителни практически затруднения и затова
са нежелателни.
Избягването или отлагането на въвеждането на потенциално алергизиращите
храни като напр. риба и яйца не показва убедително намаляване на алергиите
нито при бебетата с риск от развитие на алергия, нито при останалите.
През периода на захранване >90% от нуждите от желязо на кърменото бебе
трябва да бъдат задоволени от захранващите храни. Тези храни би трябвало да
доставят достатъчно бионалично желязо.
Кравето мляко е беден източник на желязо. То не трябва да се използва като
основна напитка преди 12-ия месец, въпреки че малки количества могат да се
добавят към захранващите храни.
Благоразумно е да се избягва както ранното (<4-ия месец), така и късното (≥7-ия
месец) въвеждане на глутена и той трябва да се въвежда постепенно, докато
бебето все още се кърми, тъй като това може да намали риска от развитие на
цьолиакия, захарен диабет от тип 1 и алергия към пшеницата.
Кърмачетата и малките деца на вегетарианска диета би трябвало да получават
достатъчно количество (~500 мл) мляко (кърма или мляко за кърмачета) и
млечни продукти.
Кърмачетата и малките деца не би трябвало да бъдат подлагани на веганска
диета.
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