
Предмет: Да проучи временната лактозна 
непоносимост като фактор в етиологията на 
коликите при кърмачетата.
Методология:  рандомизиран, двойно-сляп 
принцип, кръстосано изследване, използвайки 
капки от лактаза и плацебо, прибавени към 
млякото, за да се проследи дали пониженото ниво 
на приетата лактоза е свързано с коликите.
Участници: Кърмачета с колики, подбрани въз 
основа на критериите на Wessel.      
Интервенции:  Кърмачетата са произволно 
подбрани и към храните им са прибавяни, отново 
произволно, капки от лактаза или плацебо в 
продължение на една седмица, която е последвана 
от двудневно пречистване. Добавката е променена 
в следващата седмица за по-точен контрол над 
експеримента. Храните са поставени в хладилник за 
24 часа преди да се дадат на бебетата. Задължение 
на родителите е да отчитат ежедневно 
продължителността на плач при кърмачетата. 
Резултати: Тринадесет деца, девет от които 
момчета, успешно завършват експеримента.  
Средното тегло на кърмачетата е 3.7 kg. Симптомите на 
колики се проявяват след по-малко от месец при 12 от 
децата. Ефектът от лактазата е намалена 
продължителност на плач с 1.14 часа на ден (CI 0.23 -2.05). 
Понижението на времето на плач е значително 
(t=2.75, d.f.=11, P=0.019).
Заключение: Временната лактозна неусвоимост 
участва в етиологията на образуване на колики 
при кърмачетата. Капките лактаза изискват 
предварително разтваряне, усвояване от 
млякото, за да бъдат ефективни. Влиянието на 
лактаза при това проучване се изяснява с 
„колики”, т.е спазмите на дебелото черво като 
основен фактор за дискомфорта при 
кърмачетата.
Ключови думи: бебешки храни, колики при 
кърмачетата, лактаза и лактозна неусвоимост.

Увод

Причината за колики при кърмачетата остава 
предмет на широка дискусия, но редица учени  
  

подкрепят тезата, че образуването на големи 
количества газове в дебелото черво имат 
съществен принос към етиологията им (Miller& 
Bar, 1991). Клиничните опити за намаляване на 
абдоминалното налягане и на пристъпен плач се 
базират върху теорията за поставяне на бебето в 
легнало по коре м положение (Illingworth, 1985).  
Временната лактозна неусвоимост е основна 
причина за поява на газове в дебелото черво 
(Bar at al, 1984). Непълното абсорбиране на 
лактозата от тънките черва води до 
образуване на въглехидратна  среда, удобна за 
развитието на бактерии в дебелото черво; 
бактериите имат способността да разграждат 
лактоза, като при този процес се освобождава 
водород (Levitt, 1969). 
Лактозната нетолерантност се изучава предимно 
при деца, които неспирно плачат, анализирайки 
нивата на pH в екскрементите и в клиничните 
тестове (Leibman, 1981), както и в тестовете за 
измерване на водород при издишане, но 
последвалите резултати предизвикват 
дискусионни реакции. До този момент 
разполагахме с недостатъчни доказателства, че 
употребата на лактаза в млякото облекчава 
коликите при бебетата. 
Предприехме двойно-сляпо, рандомизирано 
изследване, включващо лактаза и плацебо, 
добавени към храната на кърмачетата, за да 
установим дали намаленото количество 
лактоза би намалило и симптомите на колики. 

Методи

Пациентите ни, препоръчани от лекари на свободна 
практика или педиатри, са кърмачета, които 
проявяват симптоми на колики и нямат 
здравословни проблеми. Използваме модел за 
критерии на колики на Wesel. Бебетата, включени 
в изследването, трябва да са с продължителност 
на плач 3 часа или повече на ден, в продължение 
на 3 или повече дни в седмицата. Разрешение от 
родителите е изискано, като подробно им е 
разяснена основата и целта на проучването.  

Journal of Human Nutrition and Dietetics
Официално издание на Британската Асоциация по диетика (Август 1995 г., Септември 1998 г.)

Доклад пред 67-та среща на Асоциацията на Британските педиатри, Йорк 21-24 март 1995г.

Проучване на влиянието на лактазата 
върху коликите при кърмачетата

P.J. Kearney, A.J. Malone, T. Haynes, M. Cole – „Отдел статистика на детското здраве”, Университет в Корк, Ирландия

1



Материали
 

БЕТА-ГАЛАКТОЗИДАЗА. β-галактозидаза 
(син. лактаза) се произвежда в промишлеността 
от квас / мая Kluyveromyceslactis  и се предлага 
на пазара без рецепта. Изследването се 
провежда с плацебо и лактаза, набавена директно 
от производителя и е одобрено от комитетът по 
медицинска етика в болницата. 
Кърмачетата са разпределени така, че да получават 
първо (А) лактаза, след това плацебо(В) и след това 
отново лактаза, посредством случайни 
пермутатични блокове от четири последователни 
пермутации, за да се осигури валидността на 
експеримента. В група от четири бебета на всеки 
две е предоставен избор (А) и на две избор (В). 
Възможните пермутации в блок от 4 са шест (ААВВ, 
ВВАА, АВАВ, ВАВА, ВААВ и АВВА) като тези 6 са 
напълно случайни. Резултатната подредба на 
пермутациите се използва за доказването на 
данните от експеримента. Подготвените разтвори 
се поставят в бутилки, всяка маркирана със „седмица 
1” и „седмица 2”, за да се осигури 
безпристрастността на опита. На майките е 
зададено да прибавят към разтворите 3 капки от 
лактазата или плацебо,  след което да поставят 
храната в хладилника за 24 часа, преди да я дадат на 
бебетата. Първата фаза продължава една седмица, 
след което е  последвана от двудневен период на 
прочистване. В последвалата седмица добавките са 
разменени. Така ефектът върху всеки индивид може 
да бъде безпристрастно проследен.
Всички бебета са прегледани преди началото на 
експеримента, за да се потвърди липсата на 
други причини, които евентуално да доведат до 
колики. От родителите се изисква ежедневно да 
описват времетраенето на плач, честотата на 
екскрементите, както и детайли за количеството, 
силата и типа на погълната бебешка храна. Бебетата 
са претеглени в началото и края на експеримента, а 
съдържанието на редуктори в техните екскременти 
са сравнени  в таблица. 
Информацията от експеримента са обработва със 
стандартна статистическа методология. Анализът 
на времетраенето на плач се базира на двуфазен 
кръстосан модел за проучване при отклонения.
        

Резултати

Тринадесет кърмачета успешно завършват 
експеримента. Девет от тях са момчета. 
Възрастовата група е между 23 и 112 дни (средно 
53.5 дни) при постъпване в експеримента. 
Средното тегло на кърмачетата е 3.7 kg , вариращо 
между 2.9 – 4.7 kg. Всички кърмачета продължават и 

по време на експеримента да се хранят с 
бебешките храни, които техните родители са 
избрали– четири са на Cow& Gate, четири на 
Millumil, четири на S.M.A. и едно е на Ostermilk. 
Симптомите на колики при 12 от тези бебета 
започват малко преди те да навършат един месец, 
при едно от бебетата те се появяват след 6 
седмици.  Симптомите се забелязват след 
по-малко от една седмица след раждането на 3 от 
бебетата. При единадесет от тринадесетте бебета 
екскрементите са изследвани за окислители с 
клинитест. При две от бебетата  се наблюдава 
следа от една четвърт от процента позитивност 
на теста. Останалите са негативни. Не се 
наблюдава разлика между това съдържание, 
независимо от това дали е използвана лактаза 
или плацебо. 

Време на плач

Седем от бебетата, третирани в първата седмица с 
лактаза, след което с плацебо, са обозначени с 
(LP), а другите шест, които преминават от плацебо 
на  лактаза, са обозначени с (PL). Времетраенето 
на плач се изчислява независимо за всяка от 
седмиците. Резултатите на група PL и на LP са 
сравнени, за да се отчете зависимата променлива 
„общото времетраене на плач” при двете групи на 
базата на независимата променлива „възраст”. 
Независимата променлива „възраст” не е от 
значение (F1.10 = 3.00, P=0.114).  Ефектът й върху 
групата също остава без промяна, т. е. няма 
важност (F1.10=0.82, P=0.387), защото не отчита 
промяна през двата периода.
След като резултатите са изчислени за двете 
групи LP и PL се пресмята независимата 
променлива „общото времетраене на плач” по 
време на двете седмици (период  1 минус период 
2) при двете групи на базата на независимата 
променлива „възраст”.  Независимата променлива 
„възраст” не влияе върху резултатите (F1.10=0.02, 
P=0.886), ефектът върху групата обаче е значим 
(F1.10=5.67, P=0.038). Общият ефект от 
активното вещество (без да считаме за 
значима възрастта) е намалено 
времетраенето на плач с 1.14 часа на ден 
(95%C.I. 0.23-2.05).

Таблица: време на плач - ч/ден

група 1-  Colief 
n = 7

група 2  - плацебо
 n = 6 разлика

измерени 
показатели

1.43 2.57 1.14
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Дискусия

Miller и колегите му (1990) отчитат, че лактазата няма 
забележим ефект върху времетраенето на плач при 
бебета, които са кърмени – лактазата се дава 
директно в устата на кърмачетата докато се хранят.  
Нивото на водород в екскрементите не е понижено 
в случаите изследвани от Miller, предполагащо че 
лактазата не е имала ефект в стомасите на бебетата. 
Обратно, Medow и колегите му (1990) показват че 
лактазата има ефект при бебета с лактозна 
неусвоимост, когато е внесена в храната. 
Замерванията на лактазата значително намаляват 
клиничните симптоми и остатъка на водород при 
дишането след приема на храна, съдържаща 
млечна киселина. Веществото лактаза се 
извлича от квас/мая и действа най- 
благоприятно в неутрална pH среда, където 
лактазата се извлича от Aspergillus и има 
оптимална pH от 4.4. Нашите резултати 
показват, че капки от лактазата, прибавени 
към бебешката храна 24 часа преди 
консумирането й, намаляват драстично 
времетраенето на плач при бебетата с колики.  
Капките лактаза изискват предварителна 
инкубация в млякото, преди то да е консумирано, за 
да предотвратят коликите. Друго предишно 
изследване на лактазата не отчита разлика между 
времето на плач при четири млека, употребени със 
и без лактаза. Бебетата в това наблюдение са били 
значително по-големи от тези в нашето проучване. 
Липсата на резултат при по-големите може би се 
дължи на факта, че не е открита пряка връзка между 
първата четвърт от раждането и плачът в по-късна 
възраст. Симптомите на колики предполагат, че 
лактозната нетолерантност е вероятна причина за 
етиологията им, но проучвания на усвояването на 
въглехидрати при бебета с колики не е съвместима.  
Liebman не открива никаква асоциация между 
бебета с колики и лактозна недостатъчност, 
изчислена посредством замервания на 
редукторите на pH  в екскрементите. 
Измерванията на водород в дъха е по-добър 
индикатор за непълното разграждане на млечна 
киселина в тънките черва. Този метод на 
замерване показва увеличени нива на водород 
при бебета с колики. Bar показва, че има 
увеличени нива на водород в издишането и при 
здрави деца с нормално храносмилане и това ниво 
е месечно пропорционално на това при бебетата с 
колики. Лека функционална лактозна 
недостатъчност може да е причината за плач в 
ранно детство. Това предположение е 
заимствано от изследванията, показващи че 
бебешка храна,  предварително третирана с 

лактаза, би намалила времето на плач при 
бебета с колики. Hymas не открива разлика между 
нивата издишан водород при бебета приели 
лактаза и тези, които не са. Последният доклад не 
изследва лактозна недостатъчност, а доказва че 
екскрементите в червата, както и метаболизмът на 
лактатните бактерии в дебелото черво, са подобни 
при бебета с колики и при тези, изследвани в 
експеримента. Bar и колегите му също предлагат 
интересни 24 часови наблюдения, в които нивата на 
водород са обратнопропорционални на нивата на 
възбуда. 

Единствената променлива е добавеното количество 
лактаза или плацебо към храната. Резултантното 
намаляване на времетраенето на плач може да 
бъде обяснено само с наличието на лактаза в 
храната. Друго изследване на Malone показва, 
че лактазата е ефективна при in vitro употреба в 
условия, подобни на тези в нашия експеримент.
Веществото дицикломин хидрохлорид доказано 
помага при колики в контролирана среда.  Ефектът 
от веществото доказва, че коликите се формират в 
стомаха поради факта, че дицикломинът е 
антиспазматично вещество.  
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Влиянието на лактазата в това проучване 
показва, че временната лактозна неусвоимост 
води до дискомфорт при бебетата. Тези 
открития обуславят термина колики, защото 
дискомфортът в горната част на стомаха, 
причинен от лактозната нетолерантност, се 
компенсира от спазми в дебелото черво. Те 
забелязват значително намаление на нивата на 
водород по време на движението на храната в 
червата. Тези проучвания са в разрез на приетата 
теория, че нивата на водород са в пряка връзка с 
коликите при бебетата. В този аспект нивата на 
водород се повишават ако бебето е спокойно,  
което с времето води до перисталтика и изхвърляне 
на изпражнения, което при някои бебета води до 
колики. Threem показва, че интензитета на коликите 
се увеличава към края на деня заради увеличеното 
количество на газове, в резултат на неразградените 
въглехидрати от храненето през деня.            
Плачът може да бъде намален, ако бебешките храни 
се заменят с хидролизни или соеви млека, които 
имат понижено ниво на лактоза. Много от 
изследванията, показващи, че намаленото 
съдържание на протеини в храната би намалило 
коликите, не са направени в контролирана среда за 
намаляване на лактозата. Трудността да бъдат 
оценени различните бебешки храни е 
допълнително усложнена от промените в нивата на 
въглехидрати и протеини. Характерното за това 
проучване е, че марките на бебешките храни не са 
променяни след започване на експеримента. James 
Roberts разглежда постоянния плач при бебета в 
различни общества. Закономерността е подобна на
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тази при различните съсловия на обществото и 
почти една трета от бебетата не спират да плачат в 
първите 6-8 седмици. По-малко от едно бебе 
продължава да плаче след 3 месечна възраст. 
Малка е вероятността бебето да продължи да 
плаче след 3 месеца поради лактозна 
неусвоимост, защото нивото на отстранения от 
организма водород не се променя значимо след 
първата четвърт и за това не се прави 
значителен паралел между първата четвърт на 
развитието на бебето и това в следващите етапи.  
Други фактори като алергии към млечни продукти и 
процес на развитие на гастроинтестиналния тракт 
може би играят важна роля. Съществуват и 
състояния, които наподобяват колики; едно от 
бебетата не е отчетено във финалните резултати, 
защото бе установено, че то страда от синдром на 
инфантилни спазми.
Bar (1992) и колегите му внимателно разглеждат 
моделите на плач при ранно детство. При това 
проучване са забелязани подгрупа от деца с колики 
различни от тези, причиняващи „нормален” плач в 
повечето бебета. Предполага се, че тези бебета са 
склонни към развиване на „hyperperistallisis” на 
дебелото черво, стимулиран от газов дискомфорт.  
Свръхчувствителност на дебелото черво може да 
бъде предизвикана от други разстройства, като 
тестовете на нивата отделен водород в ранна 
възраст показват зависимостта между отделените 
количества и газовия дискомфорт. 
Това проучване показва, че внасянето на 
лактаза в храната на кърмачетата намалява 
коликите в ранна възраст. Подобен опит, 
посредством употребата на водородни тестове, 
може само да бъде от допълнителна полза в 
бъдеще.
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