Badania obrazowe i karmienie
piersią
Na forach co rusz pojawiają sie pytania o badania obrazowe czy
można, czy tez są przeciwwskazania oraz czy można stosować
kontrast. Dzieje sie tak dlatego ze radiolodzy nie do końca
posiadają wiedzę o karmieniu piersią (w sumie to nie jest ich
działka), znając farmakokinetykę kontrastu zakładają, że
konieczne jest odstawienie na 12 -24 – 48h (niepotrzebne
skreślić).
A niektórzy wręcz mówią, że samo działanie
promieniowania rentgenowskiego sprawia że nie można karmić
piersią i tu pojawia sie mój ulubiony mit – zalecenie prosze
ściągnąć mleko i wylać.
Zacznijmy więc od początku.

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
USG
Nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów. W okresie ciąży i
karmienia piersią jest to diagnostyka zupełnie bezpieczna i
powszechnie stosowana. Co ważne w okresie laktacji można i
trzeba przeprowadzać regularnie raz w roku badanie piersi i
narządu rodnego i karmienie piersią absolutnie nie jest
przeciwwskazaniem. Na pewno w przypadku gruczołu sutkowego
(pamiętamy sutek=pierś) (sutek nie jest tożsamy z brodawką
bądź co bądź sutkowa, gdyż na szczycie sutka sie znajduje)
konieczne jest spotkanie z doświadczonym diagnosta który
będzie umiał zinterpretować obraz.
RTG
Zdjęcie rentgenowskie nie wymaga szczególnego przygotowania
(poza tym, które jest wskazane ze względu na obrazowany
fragment ciała) NIE WYMAGA szczególnego postępowania po
wykonaniu badania, nie trzeba nic odciągać i wylewać, karmić

można bezpośrednio po opuszczeniu gabinetu diagnostyki
obrazowej. Nie, mleko nie zostaje napromieniowane w żaden
sposób. Współczesne elektronice aparaty rentgenowskie nie
wymagają dużych dawek w celu uzyskania obrazu, a czas
naświetlania jest bardzo krótki. Ale nawet, jeżeli zostaniecie
poddane badaniu w czasie rzeczywistym, np badanie przewodu
pokarmowego gdzie badanie jest nieco dłuższe (aktualnie
odchodzi się już od tych metod, na rzecz połykania mikrokamer
w kapsułkach, gastroskopii i kolonoskopii) to nadal mleko nie
jest narażone na akumulację promieniowanie i nie wymaga to
szczególnego postępowania po zakończeniu badania.
TK (Tomografia Komputerowa) lub CT (ang. Computer Tomography)
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wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego, badanie jest
nieco dłuższe niż zwykłe prześwietlenie i dana część ciała
jest poddania serii prześwietleń, dzięki czemu można ją
dokładnie obejrzeć „plasterek po plasterku” i znaleźć
nieprawidłowości. Postępowanie jak w przypadku RTG.
Promieniowanie rentgenowskie jest teratogenne, dlatego nie
stosuje się go w okresie ciąży.
RM (rezonans magnetyczny) częściej MRI (ang. Magnetic Resonans
Imaging)
W przeciwieństwie do TK i RTG w badaniu wykorzystuje się
bardzo silne pole magnetyczne. Badanie jest bezpieczne u
kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią, przeciwwskazaniem
są wszczepione metalowe części (np metalowe płytki,
rozruszniki), które pod wpływem działania pola magnetycznego
mógłby zostać wyrwane, w związku z tym konieczne jest
usunięcie wszystkich metalowych przedmiotów przed wykonaniem
badania.

KONTRAST

Czasem do wykonania badania konieczne jest podanie kontrastu,
ta procedura budzi najwięcej emocji i wątpliwości, gdyż
podanie następuje dożylnie. Badania wykazały, iż podanie
kontrastu nie ma znaczenia dla karmienia piersią, nie wymaga
odstawienia, przerwy, odciągania czy wylewania mleka.
Jakie mamy kontrasty? Oznaczenie w laktacyjnym leksykonie
leków w nawiasie
Barium sulfate (L1) – sole baru podawane doustnie w celu
przeprowadzenia badania okładu pokarmowego
Diatrizoate (L2) – dożylnie w celu uwidocznienia naczyń
krwionośnych czy serca
Substancje cieniujące nie biorą udziału w przemianach
metabolicznych i są szybko usuwane z organizmu. Ich zadaniem
jest gromadzenie się w dotkniętej stanem zapalnym tkance i
umożliwienie wychwycenie anomalii. Badania wykazały, że
przenikalność do pokarmu jest tak znikoma, że nie ma wpływu
na karmione piersią niemowlę.[3]
Swoje zastosowanie kontrasty znajdują przede wszystkim w
diagnostyce zmian chorobowych w układzie nerwowym (mózgu i
rdzeniu kręgowym), w tkankach miękkich (np. płuca, wątroba,
śledziona) oraz w kościach. Nie sposób przecenić ich roli
również w badaniach angiograficznych, ukazujących budowę
układu sercowo-naczyniowego i umożliwiających wykrycie tak
poważnych zmian jak zwężenia czy tętniaki.[2]
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