Grzybica
pleśniawki

brodawek
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Jedną z częstych przypadłości jaka dosięga mamy karmiące
piersią jest grzybica brodawek. Mamy często nie wiedzą co się
dzieje, kiedy nagle brodawki zaczynają boleć, najpierw w
trakcie karmienia, a z czasem każdy dotyk powoduje dyskomfort.
Prawdopodobnie rozwinęła się grzybica. Grzybica jest
następstwem rozrostu grzybni z rodzaju Cadida zwykle
gatunek: Candida albicans, idealną pożywką dla rozwoju Candidy
są wkładki laktacyjne, nie wymieniane wystarczająco często (co
najmniej 8x na dobę, a już 1 kropelka staje się pożywką dla
rozwoju infekcji) oraz dieta bogata w cukry, którymi Candida
się żywi i które dają idealne warunki dla rozwoju.
Dodatkowo nieprawidłowa higiena. Candida bytuje w naszym
przewodzie pokarmowym, dopóki zachowana jest równowaga nic się
nie dzieje, jednakże można przekazać dziecku podczas porodu (w
niewielkiej ilości bytuje w pochwie), poprzez lizanie smoczka
przed podaniem dziecku, poprzez pozwalanie dziecku na
wkładanie paluszków do naszych ust lub wkładanie dziecku do
ust nieumytego palca, poprzez lizanie łyżeczki dziecka lub
podawanie pokarmu na własnych sztućcach i z własnych naczyń,
poprzez podawanie dziecku do ust przeżutego wcześniej pokarmu.
OBJAWY (nie muszą się pojawić wszystkie)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kujący ból
kolor brodawki – malinowy
świąd
brodawki są jakby polukrowane, perłowe
brodawki jakby się łuszczą
białawy nalot

„łuszcząca
się skóra” na
brodawce
dotkniętej
grzybicą,
zdjęcie
poglądowe

„łuszcząca
się skóra” na
brodawce
dotkniętej
grzybicą,
zdjęcie
poglądowe

Malinowa
brodawka przy
grzybicy,
zdjęcie
poglądowe

Leczenie
Przy pierwszych objawach można spróbować leczenia miejscowego
smarując brodawki fioletem gencjany (wodny roztwór), w razie
braku poprawy, wskazane jest podjęcie leczenia miejscowego
oraz ogólnoustrojowego:
1. miejscowe smarowanie brodawek maścią Clotrimazolum – bez
recepty – należy każdorazowo zmyć przed podaniem dziecku
piersi
2. zacząć przyjmować doustnie Flukonazole
DODATKOWO
– wietrzenie piersi, ekspozycję
słonecznych (z umiarem)

na

działanie

promieni

– osuszanie suszarką po każdym karmieniu
– używanie zawsze suchych i świeżych wkładek do biustonosza
Leczenie powinno trwać co najmniej 2 tygodnie.
WAŻNE
Bez względu na to czy u dziecka pojawiły się objawy grzybicy –
pleśniawki, niemowlę musi zostać także przeleczone
–
profilaktycznie, w tym celu stosuje się pędzlowanie jamy
ustnej nystatyną (na receptę) lub gencjaną.
PLEŚNIAWKI

Pleśniawki na
języku
7-m
dziecka,

zdjęcie
poglądowe
Czasami zdarza się, że mama nie odczuwa dyskomfortu, natomiast
dziecko
odmawia
piersi,
a
na
języku
i/lub
podniebieniu pojawiają się białe kępki – pleśniawki, czyli
grzybica jamy ustnej.
Naturalnie na języku dziecka występuje biały nalot od mleka,
różni się tym od pleśniawek, że nie da się go zetrzeć,
pleśniawki można usunąć mechanicznie gazikiem (co nie oznacza
wyleczenia), a pod nimi powierzchnia języka lub śluzówki jest
zaczerwienienie.
Leczenie dziecka – możliwe metody (do ustąpienia objawów + 3-4
dni):
1. fiolet gencjany – bez recepty – nie powinien jednak
dostać się do brzuszka malca
2. nystatyna – pędzlowanie
3. smarowanie jamy ustnej witaminą C, która sprawia, że
środowisko jest nieprzyjazne dla grzybów Candida –
osobiście polecam te metodę
Pędzlowanie polega na nabraniu na gazik płynu i dokładnym
wysmarowaniu całej jamy ustnej dziecka i języka, mamy 2
rodzaje do wyboru, koszt ok 10 zł za 100 sztuk:

Kompresy z gazy

Kompresy
włókniny

z

nie zalecamy stosowania preparatu Apthin ze względu na fakt,
że zawiera szkodliwy bor oraz moczu (oczywiście maluszka) bo
tam też może być Candida, skoro jest na początku układu
pokarmowego może być też na wylocie
Mama osłonowo stosuje maść Clotrimazolum.
WAŻNE – higiena – profilaktyka
częste pranie bielizny (także pościelowej), która ma
kontakt z pokarmem
dokładne i częste mycie rąk
codzienne wyparzanie zabawek – gryzaczków i innych
przedmiotów, które dziecko bierze do buzi
Źródła:
http://kobiety.med.pl/cnol/
Strona główna Hafija.pl

Piśmiennictwo:

„The Womanly Art of Breasfeeding” Wyd. VIII – Diane
Wiessinger, Diana West, Teresa Pitman – La Leche Leage
International, Wyd Ballantine, 2010.
Zdjęcie
mikroskopowe
Candida
nagłówku: commons.wikimedia.org
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