www.srcna.si

ZAMAŠENI MLEČNI VODI in MASTITIS
~ Kako si pomagamo na naraven način ~
Aleksandra Brlan, www.srcna.si
svetovalka za dojenje

Pogosta tegoba doječe mame so zamašeni mlečni vodi, ki se ponavadi
pojavijo na eni od dojk. Vzroki za nastanek so najpogosteje utrujenost,
negativen stres, obremnejenost, neustrezna oblačila in težave z dojenjem.
Stanje se lahko poslabša in vodi v mastitis ali celo v absces. Z ustreznimi in
takojšnjimi ukrepi pa lahko zadevo rešimo sami doma in na naraven način.

Slika 1: Ko imamo zamašen vod, nam dojenja ni treba prekiniti / avtor fotografije: Anton Nossik [20].

ZAMAŠEN MLEČNI VOD
Dojka je kožni organ na prsih, ki vsebuje žlezno, vezivno in maščobno tkivo ter žilni in limfni
sistem in živce. Mleko se začne tvoriti po porodu v žleznem tkivu, v alveolnih celicah, potem
pa ob otrokovem sesanju potuje po mlečnih vodih do bradavice, kjer se izloči.

Mlečni vod je cevasta tvorba, po kateri potuje mleko od alveolnih celic do prsne bradavice.
Ko se mlečni vod zamaši, je pretok mleka v dojki moten in mleko ne more iztekati iz dojke,
tako kot je prej [1 in 7].
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ZNAKI ZA ZAMAŠEN MLEČNI VOD (ni nujno, da imate vse znake):
•

zamašen vod se ponavadi pojavi samo na eni dojki

•

opazimo lahko oteklo, pordelo in boleče mesto na dojki

•

na področju bradavice lahko opazimo belkast čepek (zamašena pora)

•

v notranjosti dojke lahko zatipamo zatrdlino ali več zatrdlin z jasnim robom

•

prisoten je lahko tudi boleč in zbadajoč občutek v dojki med dojenjem

•

opazimo lahko tudi tanke nitke ali zrnca zgoščenega mleka ob izcejanju

•

temperatura je lahko rahlo povišana (do 38,5°C), ali pa je normalna [3 in 6]

•

običajno se pojavi samo na eni dojki

•

otrok lahko zavrača dojenje, ker je pretok mleka slabši

Kaj točno se zgodi?
Cvetka Skale, dipl. med. sestra in IBCLC svetovalka za dojenje odgovarja: »Največkrat gre za
to, da se v mlečnem vodu naredi čepek iz zgoščenega mleka, ali pa se na izvodilu na
bradavici naredi tanka opna (zamašena pora, o. p.), ki preprečuje iztok mleka«.

Slika 2: Zamašena mlečna pora [5]

Slika 3: Zamašen mlečni vod [19]

MOŽNI VZROKI ZA ZAMAŠEN MLEČNI VOD
Za zamašitev mlečnih vodov je več možnih vzrokov, tako telesnih kot tudi psihičnih. Oboje je
ponavadi povezano. Kadar pride do zamašitve, je treba čimprej ukrepati in hkrati začeti iskati
možne vzroke, saj odprava vzrokov pomaga pri razrešitvi težave:
•

Premalo počitka, utrujenost, negativen stres, poslabšan imunski sistem:
danes se od doječe mame pričakuje, da bo kmalu po porodu vsaj tako aktivna, kot je
bila pred nosečnostjo in porodom. Tudi mame same od sebe to pričakujemo.
Tradicija pravi, da je po porodu potreben počitek vsaj 6 tednov (v tem času so
zamašeni vodi najpogostejši, saj se ponudba usklajuje s povpraševanjem). Tudi
kasneje tekom procesa dojenja je pomembno, da si mama vzame čas za počitek in
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to ne, kadar je že čisto na koncu z močmi, ampak si naj bi čas za počitek vzela vsak
dan sproti po potrebi in zmožnostih. Zamašeni mlečni vodi so lahko jasen znak, da je
treba malo izpreči, se umiriti in če je le možno ponovno posvetiti samo sebi, dojenju
in dojenčku. Zato je treba narediti družbeni preobrat in začeti ponovno čuvati žensko
po porodu in ji pomagati v gospodinjstvu.
•

Število podojev se je zmanjšalo: otrok morda več spi, ali spusti dojenje, ker sesa
dudo, ali dobiva mleko po steklenički, mama morda ne prepozna znakov za dojenje,
mama manj doji zaradi prezaposlenosti z drugimi opravili.

•

Položaj dojenčka med dojenjem: Kadar dojimo samo v enem položaju, lahko
pride do tega, da otrokovi obrazni deli stalno pritiskajo samo na eno mesto. S tem
lahko oviramo pretok mleka na tem mestu, kjer otrok z obrazom ali rokico pritiska na
dojko. Položaje lahko zato občasno menjamo, vsekakor pa to poskusimo, če pride
do zamašitve mlečnega voda.

•

Otrokove težave z dojenjem / slabše sesanje: nepravilno pristavljen dojenček,
zaspanost dojenčka, priraščen jeziček ali/in ustnica, glivice, drugi anatomski, mišični
in nevrološki vzroki, ki povzročijo slabše sesanje in slabši izoristek dojenja
(ekstenzijksi vzorec, hipotonost, problem izplazenja jezička) [2 in 8].

•

Pritisk na dojko: lahko, da se na mestu pojava vrši pritisk na dojko (naramnica
modrčka, pas torbice, med dojenjem pritiskamo s prstom na dojko, ležanje na dojki,
poškodbe dojke, udarci).

•

Črpanje s črpalko: črpalka je lahko koristen pripomoček, a dejstvo je, da zgolj
oponaša otrokovo sesanje. To pomeni, da ne more posesati dojke, tako kot bi jo
otrok. Zato lahko prihaja do neenakomernega sesanja in do neenakomerne
porazdelitve informacij, koliko mleka naj dojka proizvaja. Črpalka lahko poškoduje
dojko in bradavico, kar lahko vodi v dodatne težave s črpanjem in dojenjem in
pripomore k nastanku zamašenih mlečnih vodov.

•

Dojenje z nastavki: preko nastavkov je dojenje lahko manj učinkovito, informacije,
ki jih dobiva dojka, lahko privedejo do povečane ali zmanjšane produkcije mleka [4].

•

Zamašene mlečne pore: na bradavici se lahko naredi belkast čepek. To je
zamašena pora. Skozi to poro mleko ne more iztekati in zato lahko pride do
zamašitve mlečnega voda. Zamašeno poro lahko prebodemo s sterilno tanko iglo [4].

www.srcna.si

	
  

www.srcna.si

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE
Zamašeni mlečni vodi so opozorilo, da se z našim telesom dogaja nekaj neskladnega, da je
prišlo do neravnovesja. Morda smo v svoj urnik vključile opravke, ki nas utrujajo ali psihično
bremenijo in se je zaradi tega število podojev zmanjšalo. Morda ima otrok težave z dojenjem.
Morda gre samo za pretesen modrček ... V času, ko se pojavijo zamašeni mlečni vodi
ali mastitis, sta počitek in odkrivanje pravega vzroka za težave nujno in prvo
opravilo! Ob tem pa si lahko pomagamo z naslednjimi ukrepi:
Počitek, pogosto dojenje in gnezdenje
Vzemimo si nekaj dni samo za gnezdenje z dojenčkom in dojenje na vsak najmanjši znak.
Gospodinjska opravila in druge opravke postavimo na minimum, počivajmo, ko počiva
otrok in ko je možno. Ob zamašenih mlečnih vodih lahko dojimo pogosteje tudi na svojo
pobudo, če otrok to sprejme. Na obolelo dojko dojimo pogosteje, a hkrati pazimo, da
tudi zdrava dojka pride na vrsto dovolj pogosto. Pri majhnih dojenčkih, ki se radi dojijo,
to načeloma ni težko izvajati. V tem času je pomoč v gospodinjstvu zelo dobrodošla
Odkrivanje vzrokov
Iz seznama možnih vzrokov poskušajmo najti poglavitni vir naših težav. Če so težave v
preobremenjenosti, poskušajmo izpreči. Če gre za dojenje z nastavki ali veliko črpanja s
črpalko, poskušajmo najti način, kako dojiti brez pripomočkov. Posvet s svetovalko za
dojenje je na tem mestu zelo smislen, saj nam lahko ponudi vrsto rešitev za izboljšanje
dojenja za razrešitev težav z zamašenimi mlečnimi vodi.
Masaža obolelega dela
Masiramo s krožnimi gibi od obolelega dela proti bradavici. Pritisk med masažo naj bo
odločen, a bodimo tudi nežne. Nikoli ne gremo z masažo preko bolečine. Masažo
izvajamo pogosto: pred in med dojenjem ter po dojenju, pravtako lahko masiramo,
medtem ko počivamo.

Topli obkladki pred dojenjem
Pomagajo pri iztekanju mleka. Paziti je treba, da ne pogrevamo dojke prepogosto, saj to
lahko rahlo poveča proizvodnjo mleka.
Hladni obkladki po dojenju
Na drobno zdrobimo led, ga zavijemo v čisto bombažno krpo, ki jo večkrat prepognemo
in polagamo na obolelo mesto po dojenju. Pazimo, da ne podhladimo dojke. Bolje je
polagati obkladek gor in dol večkrat zaporedoma na kratke časovne razmake.
Zračenje dojk
V času težav (in tudi načeloma v času vzpostavljanja dojenja v prvih tednih ali mesecih) se
izogibamo tesnim modrčkom in blazinicam za dojenje. Najbolje je biti brez modrca v
ohlapni majici. Dojki pa lahko imamo tudi prosto na zraku brez oblačil večkrat na dan
oziroma po potrebi. Ko dojimo in ko mleko iz druge dojke izteka, podložimo čisto
bombažno gazo (tetra plečničko), ki jo večkrat prepognemo, da se mleko lahko vpije. Če
to ni možno, prilagodimo svoja oblačila tako, da so čimbolj ohlapna.
Zmanjšamo število opravkov na najbolj nujne
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Včasih ne čutimo obremenitev, morda se je življenje z dojenčkom ravno postavilo v svoje
tire in začele smo uživati v dinamiki materinstva. A preveliko opravil nas lahko utruja in
telo nam z zamašenimi mlečnimi vodi pove, da smo si zadale preveč ali pa, da sa od nas
preveč pričakuje.

Slika 4: Počitek [21]

PODPORA S HRANO
Okrevanje lahko podpremo še s prehranskimi ukrepi in naravno protivnetno hrano, poleg
tega, da nasplošno jemo zdravo in uravnoteženo hrano:
•

zmanjšamo sladkor in belo moko v prehrani: industrijski sladkor in prešiščena
žita (bela moka) delujejo vnetno [9]

•

jejmo sezonsko protivnetno hrano in začimbe, ki delujejo protivnetno in
so dobra podpora našemu telesu: naravni nesegrevan med [10], nepasteriziran
naravni jabolčni kis, limonada, limete, surova rdeča hrana: paprika, paradižnik,
lubenica, melona, korenje, papaja, mango, pomaranče [9]; česen,ingver, cimet,
kurkuma, žajbelj, kreša, origano idr.

•

jejmo probiotično hrano: domače kislo mleko, kefir, surova kisla smetana, surova
sirotka, surovo kislo zelje, repa oskrbijo telo s C vitaminom [9]

•

morda povečajmo vnos C vitamina: C vitamin najdemo na primer v papriki,
ohrovtu, brokoliju, cvetači, citrusih, črnem ribezu [13]

•

hrana, bogata z E vitaminom : orehi, mandlji, lešniki, ... [11].
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PODPORA Z NARAVNIMI ZDRAVILI in DOMAČIMI POSTOPKI
Pomagamo si lahko tudi s katerimi od naravnih zdravil in učinkovin. Kaj bomo izbrali, je
odvisno od našega osebnega ustroja in preferenc ter izkušenj z učinki določenih zdravil. Ni
nam potrebno jemati vsega, izberimo tisto, kar nam najbolj ustreza:
•

tinktura ameriškega slamnika

•

izvleček oljčnih listov

•

homeopatija

•

zeljni listi, skuta: položimo v modrček za 10-15 minut in ponovimo večkrat na dan

[11]

[12]

[14]

KOLIKO ČASA TRAJA ZAMAŠEN VOD
Znaki, ki spremljajo zamašene mlečne vode ob hitrem in skrbnem izvajanju ukrepov izginejo
običajno v 24h-48h. Blage zatrdline lahko čutimo še nekaj dni. Da se težave ne bi ponavljale,
skušajmo nadaljevati z umerjenostjo telesa in uma, ki smo jo dosegle med okrevanjem:
•

počivajmo večkrat po malo, kolikor lahko in ko počiva otrok, ne glede na to, ali je dan
ali noč

•

nosimo ohlapna in udobna spodnja in vrhnja oblačila

•

jejmo sveže pripravljeno zdravo hrano in dovolj pijmo

MASTITIS
Mastitis je VNETJE DOJKE. Lahko se razvije iz zamašenega voda, če ukrepov za pomoč ne
začnemo izvajati pravočasno. Začetni vzrok je povečan pritisk v mlečnih vodih, ki povzroči, da
mlečne sestavine prehajajo v medcelični prostor in povzročijo vnetno reakcijo. Vnetje in
poškodba tkiva sta ugodno okolje za razmnoževanje bakterij in tako lahko pride tudi do
BAKTERIJSKEGA VNETJA DOJK (infektivni mastitis). Pogost vzrok za bakterijsko vnetje so
tudi razpokane ali ranjene bradavice, saj poškodovana koža predstavlja dobro vstopno
mesto za bakterije. Meje med zamašenim mlečnim vodom, vnetjem in bakterijskim
mastitisom so lahko zabrisane oziroma, bolj natančno povedano, stanje lahko zelo hitro
prehaja iz zastojne dojke, zamašenega voda do mastitisa in abscesa (komplikacija mastitisa)
[15]. Tu pa ima velik vpliv hitro odkrivanje težav in vzrokov ter hitro ukrepanje z ustreznimi
postopki.

ZNAKI ZA MASTITIS (ni nujno, da imate vse znake):
-‐

temperatura višja od 38°C

-‐

gripi podobna telesna bolečina

-‐

mrzlica

-‐

povečan pulz
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-‐

bolečina, oteklina v dojki

-‐

rdečina na zunanjem delu dojke

-‐

rdeče črte proti pazduhi

-‐

otrok zavrača dojenje, ker je nivo natrija v mleku povečan (mleko je bolj slano)

-‐

pojavi se običajno samo na eni dojki

KAKO SI POMAGAMO PRI MASTITISU
Ali nujno rabimo antibiotik?
Ukrepi pri mastitisu so pravzaprav enaki kot pri zamašenih mlečnih vodih in jih je potrebno
redno izvajati ves čas okrevanja. Ker najpogosteje pride do neinfektivnega mastitisa, ki ga
povzročijo zamašeni vodi, antibiotik ni nujno potreben. Obstaja pa velika verjetnost, da se
mastitis hitro razvije v bakterijskega, saj je območje vnetja zelo naklonjeno razvoju bakterij.
Če se stanje ob izvedbi vseh potrebnih ukrepov ne popravi, ali če se poslabša v 12h – 24h, je
priporočen posvet pri zdravniku. O uporabi antibiotika je smiselno razmisliti v primeru, ko:
-‐

se mastitis pojavi na obeh dojkah in če je otrok star manj kot dva tedna

-‐

ste bili pred kratkim v bolnici

-‐

imate poškodovani bradavici z očitnimi znaki okužbe

-‐

se pojavi gnoj ali/in kri v mleku

-‐

se pojavijo rdeče črte proti pazduhi

-‐

se znaki pojavijo nenadno in zelo intenzivno [15 in 16].

Antibiotiki zdravijo okužbo, vzrokov za pojav mastitisa pa ne odpravijo.
Zato je ob morebitnem zdravljenju z antibiotiki potrebno odkriti tudi vzrok za pojav mastitisa.
Vzroki pa so najpogosteje enaki kot pri zamašenih vodih.
Ob mastitisu dojenja ne prekinjamo. Tudi, če se pojavi MRSA mastitis, dojenja ne
prekinjamo. Pravtako dojenja ne prekinjamo, če pride do abscesa. Zdravniki morajo (in tudi
zmorejo ter znajo) zagotoviti tako zdravljenje s posegi, ki ne omejujejo dojenja. Če se otrok
noče dojiti, mleko črpamo, pri čemer moramo biti dovolj nežne, da dojke še dodatno ne
poškodujemo. Priporočila bi ročno izbrizgavanje mleka, saj je dokazano bolj učinkovito od
črpanja s črpalko [18].

ABSCES
Najpogostejši vzrok abscesa je nepravilno zdravljen mastitis. Pri abscesu gre za lokalizirano
področje vnetja, ki se napolni z gnojem. Najpogostejši postopek je kirurško zdravljenje z
drenažo. Dojenja ni potrebno prekinjati, pravzaprav je bolj smisleno nadaljevati z dojenjem in
morda celo povečati dojenje na oboleli dojki, zato da se dojka redno prazni in s tem bolj
učinkovito odpravlja izvorni vzrok za nastanek abscesa, kar pa je najpogosteje mastitis zaradi
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zamašenega mlečnega voda [15 in 17]. Ob medicinskih postopkih in zdravljenju povejte, da
dojite, zato da bodo zdravniki prilagodili zdravljenje dojenju. Če dojenje začasno ni možno
(če ima otrok težave z dojenjem, ali pa če sta mati in otrok ločena ipd.), je potrebno črpanje
mleka. Pogostost in trajanje črpanja pa sta odvisna od posamezne situacije.
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