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Хранeне на новороденото с кърма и с адаптирано мляко 

 

Кирил Панайотов, Нина Радкова, Светлана Гамакова 

 

Newbrorn Feeding with Breast Milk and with Formula: The most important thing in regards to 

feeding is the intake of products containing an optimal quantity of proteins, carbohydrates, fats and minerals. 

For the newborn the two possible food sources are breast milk and formula. This paper looks at both feeding 

methods and provides information concerning the advantages and the disadvantages of each one of the two.  
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ВЪВЕДЕНИЕ  

Храненето е основен жизнен процес на приемане, преработване и усвояване 

на храна от околната среда, необходима за изграждане и обновяване на телесните 

клетки и тъкани, осъществяване и регулиране на жизнените функции на организма, 

както и компенсиране на изразходената от него енергия. Най-голямо значение за 

храненето имат продуктите, съдържащи оптимално количество белтъчини, 

въглехидрати, мазнини и минерални вещества. За новороденото дете това е 

майчиното и адаптирано животинско мляко.   

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Диетата на новороденото осигурява необходимите хранителните вещества за 

растеж и развитие. Нуждите на новороденото са посочени в таблицата по – долу [1]. 

 

Таблица 1: Хранителни нужди на новороденото в норма 

 При раждането 

Калории 120/kg/ден 

Протеини 1,9/100 kcal 

Мазнини 30 - 55% от общите калории 

Въглехидрати 35 - 55% от общите калории 

Вода 330 ml 

Калций 388 mg 

Фосфор 132 mg 

Магнезий 16 mg 

Желязо 7 mg 

Мед Не е установено 

Цинк Не е установено 

Витамини:  

Вит. А 100 - 200 IU 

Вит. D 0,4 mg/dl 

Вит. E 0,4 mg/dl 

Вит. K 75 mg/ден 

Вит. C 10 mg/ден 

Tиамин 0,2 mg/100 kcal 

 

ХРАНЕНЕ С КЪРМА 

Имунологични предимства 

Имунологичните предимства на кърмата включват защита от респираторни и 

стомашно чревни инфекции, отит, менингит, сепсис и алергии. Таблицата по - долу 

посочва факторите на кърмата, които имат специфично антибактериално и 

антивирусно действие [2]. 
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Таблица 2: Антибактериални и антивирусни фактори на кърмата 

Фактор Доказана ин витро активност срещу 

Антибактериални фактори  

Lactobacillus biifidus растежен фактор Ентеробактерии, ентерични патогени 

Секреторен IgA Е.coli, E coli enterotoxin, Сlostridium tetani, 

Corynebacterium diphtheriae, Diplococcus 

pneumoniae, Salmonella, Shigella 

С1-С9 Не е известен ефекта 

Лактоферин E.coli, Candida albicans 

Лактопероксидаза Streptococcus, Pseudomonas, E.coli, 

Salmonella typhimurium 

Лизозим E.coli, Salmonella, М.lysodeikticus 

Липиди (ненаситени мастни киселини) S.aureus 

Млечни клетки С фагоцитоза: E.coli, C.albicans 

Със сенсибилизирани лимфоцити: E.coli 

Антивирусни фактори  

Секреция на IgA Polio types 1,2,3;Coxsackie types 

A9,B3,B5;ECHO types 6,9;Semliki Forest 

virus;Ross River virus; rotavirus 

Липиди (ненаситени мастни киселини и 

моноглицериди) 

Herpes simplex; Semliki Forest virus, 

influenza, dengue, Ross River virus,Murine 

leukemia virus,Japanese B encephalitis virus 

Неимуноглобулинови макромолекули Herpes simplex;vesicular stomatitis virus 

Млечни клетки Rotavirus; интерферон индуцирана 

активност с/у Sendai virus 

 

Психосоциални предимства 

Психосоциалните предимства на храненето с кърма са свързани предимно с 

привързаността. Кърменето я увеличава чрез предоставяне на възможност за чест и 

директен контакт на кожата на майката с новороденото. Чувството за докосване на 

новороденото е развито още при раждането и е основен начин за комуникиране. 

Тактилната стимулация асоциирана с кърменето може да стимулира топлина, 

чувство за близост и комфорт. Близостта дава възможност на майката и детето да 

изучават взаимно поведението и нуждите си.  

Недостатъци 

Един от недостатъците на кърменето е, че повечето от лекарствата, които 

приема майката се пренасят с кърмата и могат да навредят на детето. Жълтеница 

причинена от кърмата също може да бъде причина за прекъсване на кърменето. То 

се подновява след 48 часа, без да води до по - нататъшна хипербилирубинемия [2]. 

Лошият хранителен режим на майката, лошото физическо или ментално 

здраве, могат да бъдат контраиндикация за кърмене. Затрудненото поддържане на 

достатъчно количество кърма за задоволяване нуждите на новороденото, 

болезнените зърна, режимът на тежка работа, са също причини за прекратяване на 

кърменето.  

ХРАНЕНЕ С АДАПТИРАНО МЛЯКО 

Съществуват много видове адаптирани млека, които отговарят адекватно на 

нуждите на децата. Те съдържат различно количество аминокиселини, но 

преобладаващите са тирозин и фенилаланин. Тауринът, който присъства в кърмата, 

отсъства в адаптираните млека от краве мляко. Децата хранени с адаптирани млека 

наддават по - бързо от децата на кърма, поради по - високото съдържание на 

протеини в тях [1]. 
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 Млеката за кърмачета съдържат предимно наситени мастни киселини, докато 

кърмата е богата на ненаситени мастни киселини. Някои адаптирани млека  

съдържат повече калций, натрий и хлор, които могат да затруднят незрелите 

бъбреци на новороденото. Проблем е и непоносимостта към белтъка на 

адаптираното краве мляко.  

 Много компании предлагат обогатени адаптирани млека сходни с кърмата, 

които съдържат достатъчно въглехидрати, протеини, мазнини, витамини и 

минерали, за да задоволят хранителните нужди на новороденото.  

 

ЗА И ПРОТИВ КЪРМЕНЕТО И ХРАНЕНЕТО С АДАПТИРАНО МЛЯКО 

 

Таблица 3: За и против кърменето и храненето с адаптирано мляко 

Кърма Адаптирано мляко 

Здраве за новороденото  

Коластрата е богата на антитела, а 

имунната система на новороденото не 

е изградена. 

 

Някои новородени са алергични към 

определени млека. Налага се 

използването на метода проба – 

грешка. 

Майчиното мляко е почти винаги 

толерирано от новороденото. 

Протеините на кърмата са лесно 

смилаеми, а мазнините са добре 

абсорбирани. 

 

Адаптираното мляко се свързва с 

увеличаване на гастроинтестиналните 

и респираторни инфекции. 

Децата не преяждат, 

самоограничението е според теглото. 

Няма необходимост от изпразване на 

шишето. 

Може да навлезе по - голямо 

количество въздух в стомаха и това да 

доведе до образуване на газове, 

спазми и плюене. 

Състав  

Кърмата има по - високо съдържание 

на лактоза, цистин и холестерол, които 

са необходими за растежа на мозъка и 

нервите. 

Близък до кърмата състав, но не 

толкова биоразградим. Съдържа 

достатъчно витамини и минерали.  

Перфектен баланс от протеини, 

въглехидрати, мазнини, витамини и 

минерали. 

 

Чистота  

Чиста и без странични замърсители, 

доколкото майката не консумира 

такива. 

Производителите се съобразяват с 

изискванията за стерилност и 

качество. 

Няма съхранение, санитаризация или 

разваляне, освен ако изцеденото 

мляко не бъде замразено. 

Замразеното мляко може да се 

съхранява поне за 1 месец. 

Готовите за пиене млека имат 

маркиран срок на годност, дори 

опаковката да не е отворена. След 

разтваряне прахообразните млека се 

използват в срок от 24 часа. 

Цена  

Цената е минимална и включва: цена 

на 2 или 3 сутиена за кърмене,  плат 

или кърпички за еднократна употреба 

използвани през първите 6 седмици, 

кърма за предотвратяване и/или 

лекуване на болезнени или напукани 

Разходите включват цената на 

шишета, биберони, капачки, 

термоустойчиви контейнери. Цената 

на млякото обаче е най - големият 

разход, особено когато детето приема 

по 4 шишета на ден. 
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зърна, мануална или електрическа 

помпа за изцеждане, цената на добре 

балансирана диета за майката. При 

кърмата няма загуби. 

Удобство  

Майката може да кърми винаги, когато 

детето е гладно, а млякото е с 

перфектна температура. 

Майката има по-голяма свобода да 

излиза и не трябва да се съобразява с 

хранителния режим на детето. 

Ако детето е само на кърма, майката 

трябва да е в къщи и не може да 

пропусне много хранения. 

 

Налага се често посещение на магазин 

или купуване на големи количества 

кутии с  адаптирани млека за 

кърмачета. 

Препълването на гърдите може да 

създаде дискомфорт. Някои дрехи 

могат да затруднят дискретното 

кърмене. 

Нощните хранения са по-

обезпокоителни. Времето за 

приготвяне е колкото  времето за 

приготвяне на студен чай. 

Емоционални аспекти  

Приятен начин на хранене - контактът 

с кожата увеличава чувството за 

близост. Кърменето има успокояващ 

ефект върху детето, което чува 

познатия звук от биенето на сърцето 

на майката и долавя нейния мирис. 

Същата степен на интимност както при 

гърдата, ако майката или бащата 

държат детето, усмихват  се или го 

гушкат по време на храненето. 

Майката може да се срамува или да 

бъде нервна при кърмене на публични 

места. 

На публични места майката се чувства 

по-спокойна да предложи на детето 

шише. 

Бащата се изолира, ако детето е 

изцяло на кърма. 

Бащата е равностоен партньор в 

процеса на обгрижване и хранене на 

детето. 

 

Таблицата по-долу сравнява майчиното мляко, немодифицираното краве мляко 

и традиционното адаптирано мляко [1]. 

 

Таблица 4: Състав на майчиното мляко, немодифицираното краве мляко и 

традиционното адаптирано мляко за кърмачета 

Състав/ dL Кърма Краве мляко Адаптирано мляко 

(20 cal) с желязо 

Калории 75 69 67 

Протеини, g 1,1 3,5 1,5 

Лакталбумин % 80 18 60 

Казеин % 20 82 40 

Вода, mL 87,1 87,3 90 

Мазнини, g 4,5 3,5 3,8 

Въглехидрати, g 7,1 4,9 7,0 

Минерали    

Na, mg 16,0 50,0 21,0 

K, mg 51,0 144,0 69,0 

Ca, mg 33,0 118,0 46,0 

P, mg 14,0 93,0 32,0 

Mg, mg 4,0 13,0 5,3 

Fe, mg 0,05  1,3 

Zn, mg 0,15 0,4 0,42 
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Витамини    

A, IU 182,0 140,0 210,0 

C, mg 5,0 1,0 5,3 

D, IU 2,2 4,2 42,3 

E, IU 0,18 0,04 0,83 

Тиамин, mg 0,01 0,03 0,04 

Рибофлавин, mg 0,04 0,17 0,06 

Ниацин, mg 0,2 0,1 0,7 

рН Алкална Киселинна Киселинна 

Анти-инфекциозни 

способности 

+ ± - 

Бактериално 

съдържание 

Стерилна Нестерилна Стерилна 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Качественото хранене е наука, изкуство и възпитание, и определя качеството 

на човешкия живот. За новороденото дете майчината кърма е златен стандарт за 

хранене и еталон, към който производителят се стреми да адаптира производството 

на млека за кърмаческата възраст.  
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