II. Mellretapadási probléma az anyai mell anatómiai
sajátságaiból adódóan:
– nagy mell – kényelmes szoptatási testhelyzet felvétele
(pl. oldalfekvés, hónaljtartás, bölcsôtartás a mell megemelé
sével, mell és csecsemô mellmagasságban lévô asztalon),
a mellretapadás segítése szendvics tartással
– lapos, befelé forduló mellbimbó: bimbó kiemelése
a mellrehelyezés elôtt, aszimmetrikus
– mellretapadás szorgalmazása
– vaskos, vagy hosszú mellbimbó – ritkán problémát okoz,
ami a csecsemô szájának növekedésével megoldódik, addig
lefejt tej adandó szoptatásbarát módszerrel.

III. Csecsemôvel összefüggô okok
• koraszülöttség+ (gyenge szopó reflex, mellretapadási prob
léma)
• sárgaság
• betegség
• idegrendszeri sérülés, az izomtónus csökkent
(pl. Down szindróma) vagy fokozott
• rendellenességek – ajak-szájpadhasadék, lenôtt nyelv,
torticollis stb

Tennivaló: a kiváltó ok felismerése és lehetôség szerinti ke
zelése.
Szoptatás támogatás: Fenti okok nem hatékony szopáshoz
és/vagy a bimbó sérüléséhez (pl. nyelvfék, fokozott izomtónus),
az emlô nem megfelelô kiürítése miatt tejpangáshoz, a mell
gyulladásos állapotaihoz és a tejtermelés csökkenéséhez vezet
hetnek. Nem hatékony szopás esetén a mellretapadás segítése
és sz.e. rendszeres (naponta legalább 6x, ebbôl 1x éjszaka)
fejéssel a tejtermelés fenntartása javasolt. Ha pótlás szükséges,
az lefejt tejjel történjen, amit a csecsemô szoptatásbarát módon
kapjon meg.
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Szoptatással kapcsolatos
gyakori problémák
Szoptatással kapcsolatos problémák: a laktáló emlôvel
összefüggô kórállapotok, a mell anatómiai sajátságai által
okozott nehézségek és a csecsemôvel összefüggô okok.
A követendô eljárás: az anamnézis felvétele, az anyai
emlô és a csecsemô vizsgálata (különös tekintettel a szájüreg
anatómiájára), a csecsemô aktuális súlya és testsúlyának
alakulása, a szoptatás megfigyelése. A probléma hátterében
húzódó ok feltárása után a megfelelô kezelés mellett az anya
támogatása, az igény szerinti és hatékony szopás segítése, illetve
rendszeres fejéssel a tejtermelés fenntartása. Amennyiben pótlás
szükséges, az lehetôleg az anya lefejt tejével történjen.

I. A laktáló emlôvel kapcsolatos (kór)állapotok
1. Teli mell: a tej belövellésekor alakul ki – súlyos, kemény,
meleg mellek (normális jelenség).
2. Túltelítôdés:
A teli melltôl elkülöníti, hogy a duzzadt mellek fájdalmasak,
a bôr fényes, a bimbó ellapult, a tejfolyás nehezített.
3. Tejcsatorna elzáródás: az elzáródott tejcsatorna területén
érzékeny csomó alakul ki, a tejleadó reflex kiváltódása fáj
dalmas, a csomó felett a bôr piros lehet.
A túltelítôdés és tejcsatorna elzáródás megelôzésének és
kezelésének szempontjai:
• legyen jó a mellretapadás, korán elkezdett és igény szerinti
szoptatás,
• az anyák tudjanak kézzel fejni, amit akkor alkalmazzanak,
ha a mell telítettsége a mellretapadást akadályozza,

• az anyák legyenek képesek ellenôrizni a mellüket csomó,
bôrpír és érzékenység szempontjából, és ismerjék fel a
tejpangás jeleit,
• ha az anya tejpangás jeleit, vagy a mellében érzékeny
csomót észlel, pihenjen, növelje a szopások gyakoriságát,
alkalmazzon meleget a szoptatás elôtt,
• masszírozza a csomós területeket (növényi olajjal) a
csomó mögött kezdve a bimbó irányába,
• ha a tünetei nem javulnak 24 órán belül, kérjen szak
segítséget.
4. Mastitis
A mastitis a mell gyulladásos állapota, ami fennállhat in
fekció nélkül és társulhat infekcióval. Valószínûsíthetô, hogy
folyamatos átmenet van a túltelítôdés, a non infektív és infektív
hátterû mastitis között. Mastitisre hajlamosító tényezôk: bim
bósérülés, tejcsatorna elzáródás, tejpangáshoz vezetô okok
(ritka, korlátozott idôtartamú szoptatás, nem hatékony szopás,
gyors elválasztás), tej túltermelés, tartós nyomás a mellen,
bimbóvédô használat, pszichoszociális stressz.
A mellen érzékeny, meleg, duzzadt, ékalakú terület alakul ki.
mely felett bôrpír észlelhetô, érzékeny csomó tapintható lehet.
Általános tünetek: rossz közérzet, végtagfájdalom, hidegrázás,
magas, gyakran ≥38.5Co láz. Influenzaszerû tünetekkel jelentkezô
szoptató anyánál a mastitis lehetôségére mindig gondolni kell!
A mastitis minden öt-tizedik laktáló nôt érinti, leggyakrab
ban a szülést követô 12 hétben és az elválasztás idôszakában
fordul elô.
A mastitis laktációra és a csecsemôre gyakorolt hatásai:
a tej íze megváltozik (sósabb lesz), ezért a csecsemô esetleg
kevésbé szívesen fogyasztja, a tejmennyiség az érintett emlôben
átmenetileg csökkenhet (a gyulladás lezajlása után gyakori
szoptatással a tejmennyiség visszaállítható). A szoptatás a gyul
ladt mellbôl a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem
jelent kockázatot az egészséges, érett csecsemô számára.
Kezelés
• A mell hatékony kiürítése – gyakori szoptatás, ha az nem
lehetséges, gyakori fejés.
A szoptatás kezdôdjön az érintett mellen, hacsak nem
okoz nagy fájdalmat.

•

•
•
•

Ha tejcsatorna elzáródás van a háttérben, a csecsemôt
úgy tegyék mellre, hogy az álla az elzáródott terület felé
irányuljon.
Meleg alkalmazása (borogatás, meleg zuhany) a tej
áramlás segítésére szoptatás vagy fejés elôtt, hideg bo
rogatás a szoptatás vagy fejés után a duzzanat és ödéma
csökkentésére.
Ha fertôzött berepedés van a bimbón, annak helyi kezelése.
Az anya támogatása: tápláló étrend és bô folyadékbevitel,
ágynyugalom legalább 24 órára.
Fájdalomcsillapítás.

Szoptató anyák által szedhetô láz-és fájdalomcsillapítók:
ibuprofen, paracetamol.
Az ibuprofen gyulladáscsökkentô hatása miatt elônyben
részesítendô a paracetamollal szemben, paracetamol erôs fáj
dalom esetén javasolt.
• Antibiotikum:
o Súlyos tünetek, fertôzött berepedések, magas láz esetén
azonnal, egyébként a kezelés ellenére nem javuló
esetben 12-24 óra mulva antibiotikus kezelés javasolt.
Amennyiben a fertôzés gyanúja felmerül, a kezelést
minél korábban el kell kezdeni és 10-14 napig kell
folytatni (bizonyíték szintje: szakértôi vélemény).
o Amennyiben az állapot 24-48 órán belül nem javul a tej
leoltása (mell lemosás után középsugarú tejminta (lásd
részletesen 2.sz. hivatkozás) után antibiotikum váltás és
ultrahang (UH) vizsgálat ajánlott. Számos protokollban
mastitis gyanúja esetén UH vizsgálatot végeznek, hogy
a tályogot kizárják.
o A leggyakoribb kórokozó a Staphylococcus aureus,
kevésbé gyakori: CoN Staphylococcus, E. Coli, Strep
tococcus, MRSA, CoN Staphylococcus. Strepto
coccus fertôzés vagy annak gyanúja esetén egyidejûleg
a csecsemôt is kezelni kell, miközben a szoptatás
folytatandó!
o A szoptató anya mastitisének kezelésére ajánlott an
tibiotikumok: (A szakirodalomban általában elsôként
ajánlott flucloxacillin és dicloxacillin Magyarországon
nincs forgalomban). amoxicillin+klavulánsav, cefalexin,

clindamycin (Penicillin érzékenység esetén ajánlott),
makrolid antibiotikumok. A fenti antibiotikumok sze
dése mellett a szoptatás folytatható.
o Tájékoztassuk az anyát, hogy az antibiotikumok ese
tenként fokozzák a Candida fertôzés kockázatát, illetve,
hogy a szoptatott csecsemônél hasmenés léphet fel, ami
szükségessé teheti a kezelés másik antibiotikummal
történô folytatását. Ezért a csecsemô hasmenésérôl az
orvost feltétlenül tájékoztatni kell.
o Újabb igéretes vizsgálatok arra utalnak, hogy a mell
mikrobiom alakítása probiotikum szedése révén szere
pet játszhat a mastitis megelôzésében – egyelôre rutin
alkalmazására nincs elegendô bizonyíték.
5. Melltályog:
A mastitis esetek kb. 3%-ában alakul ki. Kezelése: finom
tû aspiráció UH ellenôrzés mellett a tályogüreg átmosásával,
melyet általában többszöri meg kell ismételni. Drén behelyezés
nagyméretû tályog esetén jön szóba. A csecsemô szophat az
érintett mellbôl, ha a drén nem érintkezik a szájával.
6. Fájdalmas és/vagy sebes mellbimbó
A bimbósérülés okozta bimbófájdalom elkülönítendô az
elsô postpartális napokban a szoptatások kezdetén észlelt
bimbófájdalomtól, mely jó mellretapadás esetén kb. 30 mpcel a szopás megkezdése után alábbhagy és az elsô hét végére
általában abbamarad, szemben a sérülés okozta bimbófáj
dalomtól, mely a szoptatás során folyamatosan fennáll vagy
fokozódik. Amikor egy édesanya számára kellemetlen a
szoptatás, fáj az emlô vagy az emlôbimbó, mindig felül kell
vizsgálni a szoptatási gyakorlatot, ilymódon a bimbósérülés
megelôzhetô. Nem megfelelô mellretapadás esetén a csecsemô
szájzugába helyezett tiszta ujjal a szopást meg kell szakítani
és újra mellre kell helyezni a csecsemôt. Jó mellre helyzés és
mellre tapadás esetén a mellbimbónak nem szabad fájnia akkor
sem, ha a csecsemô hosszú ideig van mellen. A fájdalmas
bimbó csaknem minden harmadik nôt érinti, az elválasztás
második leggyakoribb oka. Ha a bimbófájdalom hátterében a
nem megfelelô mellretapadáson túlmenôen specifikus ok (pl.
bakteriális, gombás fertôzés, dermatitis, Raynaud jelenség) áll,
a kezelés a kiváltó ok függvényében eltérô.

