Uzasadnione medyczne powody
do odstawienia dziecka od
piersi i dokarmiania. Kiedy
nie ma powodów do odstawienia
dziecka.
Czasem się zdarza, że pomimo szczerych chęci mama nie może
karmić piersią musi odstawić dziecko od piersi na dłużej lub
na krócej w celu przeprowadzenia leczenia, kiedy jest to
faktycznie uzasadnione medycznie, a kiedy nie jest konieczne i
mama może dalej karmić piersią.
KATEGORYCZNE PRZECIWWSKAZANIE DO KARMIENIA PIERSIĄ W CAŁYM
OKRESIE KARMIENIA MLEKIEM
1.

Galaktozemia klasyczna u dziecka – choroba powoduje
kolki, zaburzenia wchłaniania – konieczne jest
karmieniem preparatem mlekozastępczym bez laktozy.
2. zakażenie HIV (dotyczy krajów rozwiniętych, w tym
Polski) – możliwe karmienie pasteryzowanym mlekiem
matki, jeśli dostępne (badania przeprowadzone w krajach
Afryki Subsaharyjskiej dowodzą, że wyłączne karmienie
piersią przez 4m pomimo obecności wirusa HIV w mleku
matki, znacząco zmniejsza ryzyko przekazania do dziecku
i zarażeniu, ze względu na warunki panujące w Afryce,
zaleca się tam karmienie wyłącznie piersią przez matki
nosicielki, ze względu na rozwój medycyny i higieny w
krajach rozwiniętych zaleca się podawanie preparatów
zastępujących pokarm kobiety w krajach Europy w tym w
Polsce)
3. zakażenie HTLV-1, HTLV-2
MOŻLIWE WSKAZANIE DO KARMIENIA MIESZANEGO

1. i n n e p o s t a c i g a l a k t o z e m i i ( w s k a z a n y p r e p a r a t
uzupełniający bezlaktozowy),
2. wrodzona nietolerancja laktozy z laktozurią (wskazany
preparat uzupełniający bezlaktozowy),
3. c h o r o b a
syropu
klonowego
(wskazany
preparat
uzupełniający bez leucyny, izoleucyny, waliny),
4. fenyloketonuria (wskazany preparat uzupełniający bez
fenyloalaniny),
5. inne wrodzone choroby metaboliczne z nieprawidłową
przemianą aminokwasów (preparat uzupełniający dobrany
indywidualnie do potrzeb).
PONADTO W SYTUACJACH KIEDY POKARM MATKI JEST NAJLEPSZYM
POKARMEM, ALE MOŻE BYĆ KONIECZNE PODANIE PREPARATU
UZUPEŁNIAJĄCEGO (W PRZYPADKU BRAKU POKARMU MATKI, LUB
DAWCZYNI)
1. noworodek z masą ciała ur. poniżej 1500g,
2. noworodek urodzony przed ukończeniem 32 tyg. życia
postkoncepcyjnego,
3. noworodek z grupy ryzyka hipoglikemii z powodu
upośledzonej adaptacji metabolicznej lub wzrostu
zapotrzebowania na glukozę (np. wcześniactwo, hypotrofia
wewnątrzmaciczna, objawowe niedotlenienie okołoporodowe,
infekcja , noworodek matki chorej na cukrzycę), z
bezobjawową hipoglikemią, mimo prawidłowego karmienia
piersią/ pokarmem matki (objawową hipoglikemię należy
leczyć dożylnym wlewem glukozy),
4. kliniczne i laboratoryjne wykładniki odwodnienia, mimo
prawidłowego karmienia piersią/pokarmem matki, żółtaczka
pokarmu kobiecego z wysoką hiperbilirubinemią
(˃20-25mg/dL)rozważyć
podanie
hydrolizatu
białkowego.[III]
WSKAZANIE DO OKRESOWEGO ODSTAWIENIA OD PIERSI LUB OKRESOWEGO
1. ciężki stan kliniczny matki uniemożliwiający odciąganie
pokarmu (np. sepsa, zaawansowana niewydolność krążenia

2.

3.
4.
5.

itp.),
inwazyjna postać zakażenia ( bakteriemia, zap. opon
mózg.-rdzeniowych, zapalenie kości, septyczne zapalenie
stawów) wywołana przez określone drobnoustroje
(Streptococcus gr.B, Staphylococcus aureus, Haemophilus
influenza b, Streptococcus pneumonia, Neisseria
meningitidis, bruceloza) – możliwy powrót do karmienia
zwykle 24-96 godz. od rozpoczęcia leczenia
przyczynowego, przy poprawie stanu klinicznego matki,
ostra postać gorączki krwotocznej (wirus Ebola)- możliwy
powrót do karmienia po wyleczeniu choroby,
narkomania/alkoholizm – możliwy powrót do karmienia w
okresie abstynencji,
stosowane u matki leki/substancje zaklasyfikowane do
grupy L-5 (wg Hale), w tym w szczególności: –
chemioterapeutyki cytotoksyczne – jest to wskazanie do
przerwania karmienia piersią na okres leczenia –
radioizotopy – karmienie piersią/mlekiem matki jest
przeciwwskazane czasowo (np. jod- 131- okres leczenia i
przez dwa miesiące od ostatniego podania preparatu) –
niektóre leki psychotropowe.[III]

WSKAZANIE DO PODAWANIA POKARMU ODCIĄGANEGO LUB OKRESOWEGO
ODSTAWIENIA DZIECKA OD PIERSI
1. nieleczona gruźlica u matki – można karmić odciąganym
pokarmem matki, powrót do karmienia piersią po 14 dniach
od rozpoczęcia leczenia przyczynowego,
2. zmiany chorobowe na brodawce piersiowej/piersi w
przebiegu opryszczki typu 1 (HSV-1), gruźlicy, liszajca
zakaźnego– karmienie przeciwwskazane jedynie z piersi ze
zmianami chorobowymi, do czasu wygojenia się wykwitów
(jeśli jest możliwość odciągania z chorej piersi
pokarmu, bez ryzyka jego kontaminacji drobnoustrojami
wywołującymi w/w choroby – można karmić odciąganym
mlekiem) ; ze zdrowej piersi można karmić ,+
3. ospa wietrzna – o ile objawy choroby pojawią się u matki

przed porodem, wskazana jest okresowa izolacja dziecka
do czasu przyschnięcia zmian skórnych u położnicy , ale
można karmić odciąganym pokarmem matki, wskazane podanie
dziecku immunoglobuliny (VZIG),
4. c y t o m e g a l i a – w p r z y p a d k u b a r d z o n i e d o j r z a ł y c h
wcześniaków (˂1500g lub ˂32 tyg. wieku płodowego)
rozważyć czasowe karmienie mrożonym i/lub pasteryzowanym
mlekiem matki, jeśli to możliwe,
5. rzeżączka, kiła – można karmić po 24 godzinach od
rozpoczęcia leczenia przyczynowego
6. nadmierne stosowanie u kobiet karmiących preparatów
zawierających jodynę (np. povidone) szczególnie na
otwarte rany, błony śluzowe może skutkować
niedoczynnością
tarczycy
oraz
zaburzeniami
elektrolitowymi u karmionego piersią niemowlęcia,
7. używki: – nawet okazjonalne stosowanie przez kobietę
karmiącą nikotyny, alkoholu, extazy, amfetaminy, kokainy
lub ich pochodnych może objawiać się szkodliwym wpływem
na zdrowie karmionego piersią dziecka,
– alkohol, opioidy, benzodiazepiny oraz marihuana mogą
wywoływać sedację zarówno dziecka, jak i matki; należy
zachęcać matki do odstawienia w/w środków oraz tworzyć
warunki i wsparcie dla matek, aby wystrzegały się ich
zażywania; w okresie stosowania w/w środków matki nie
powinny karmić dzieci swoim mlekiem, zazwyczaj już w
kilka-kilkanaście godzin od zażycia ostatniej dawki
(zależy od użytej substancji) można wrócić do karmienia
piersią,
8. opóźniona laktogeneza II ( powyżej 3-5 doby), np. w
zespole Sheehan’a, niecałkowitym wydobyciu łożyska,
pierwotnej niewydolności przysadki – wskazana stymulacja
laktacji, może być potrzeba dokarmiania dziecka,
9. uprzednie zabiegi chirurgiczne ograniczające produkcję
lub wypływ pokarmu z piersi (np. częściowa redukcja
piersi, mastektomia, rozległe oparzenia w okolicy
piersi) – może być potrzeba dokarmiania dziecka, w
wyjątkowych sytuacjach karmienie piersią może nie być

możliwe.
CO NIE JEST PRZECIWWSKAZANIEM DO KARMIENIA PIERSIĄ, ALE
KARMIENIE POWINNO ODBYWAĆ SIĘ POD NADZOREM SPECJALISTYCZNYM I
PRZY ZACHOWANIU ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI
1. ropień piersi/ zapalenie piersi – można kontynuować
karmienie piersią, przy jednoczesnym leczeniu matki;
jeśli karmienie piersią jest bardzo bolesne lub dziecko,
w trakcie ssania, dotyka ustami do drenowanej okolicy
piersi, mleko należy odciągać, by zapobiec nasileniu
dolegliwości i karmić dziecko odciąganym mlekiem,
2. wzw typu A – można karmić, wskazane podanie dziecku
immunoglobuliny (SIG) i/lub szczepionki p/WZW A, jeśli
dostępna,
3. wzw typu B – można karmić piersią, ale noworodek
powinien otrzymać immunoglobulinę (HBIG do 12 godz. od
urodzenia) oraz szczepionkę p/WZW B (do 24 godz. od
urodzenia)
4. wzw typu C – można karmić piersią, karmienie nie jest
zalecane tylko w przypadku ostrej postaci choroby
(wiremia) u matki, do czasu wytworzenia odporności, g.
ospa wietrzna – o ile objawy choroby pojawią się u matki
przed porodem,
CHOROBY I LECZENIE, KTÓRE NIE WYMAGA ODSTAWIENIA DZIECKA OD
PIERSI
Hashimoto i inne choroby związane z niedoczynnością
tarczycy – leki – euthyrox
podawane w tym schorzeniu
zawierają naturalnie występujące w mleku hormony
tarczycowe, dlatego nie ma potrzeby odstawienia dziecka
od piersi
Poporodowe zapalenie tarczycy – nie ma potrzeby leczenia
i odstawienia dziecka od piersi
Nadczynność tarczycy – podanie Thiamazolum w dawce nie
większej niż 20-30 mg na dobę bezpośrednio po karmieniu
dziecka i z co najmniej 3 godzinną przerwą

Alergia,
astma,
leczenie
preparatami
przeciwhistaminowymi i sterydami wziewnymi (osobny
artykuł w przygotowaniu)
Choroby skóry: AZS, ŁZS. łuszczyca – leczenie miejscowe
maściami sterydowymi
Antybiotykoterapia – Zastosowanie przez lekarza wyboru
antybiotyków z grupy L1 i l L2, ostatecznie z grupy L3,
– O LECZENIU ZAWSZE DECYDUJE LEKARZ:
PRZYKŁADOWE ANTYBIOTYKI I ICH KLASYFIKACJA
Ampicillina – L1
Amoxicillina – L1
Penicillin G – L1
Floxacillin – L1
Piperacilina – L2
Gentamicin – L2
Tetracyclina – L2
Clindamycin – L2
Azithromycin – L2
Erythromycin – L2/L3 późno
Ciprofloxacin – L3
Streptomycin – L3
NALEŻY ZAWSZE PAMIĘTAĆ O PROBIOTYKACH OSŁONOWO DLA MAMY I
DZIECKA, kuracja probiotykowa powinna być kontynuowana przez 3
tyg. po zakończeniu leczenia antybiotykiem.
Kategorie ryzyka laktacyjnego według Prof. Hale`a:
L1 „najbezpieczniejsze” – Grupa ta obejmuje leki, które były
przyjmowane podczas laktacji przez dużą liczbę matek bez
żadnego zaobserwowanego negatywnego efektu u karmionego
dziecka. Na lekach z tej grupy były przeprowadzane badania
wśród matek karmiących piersią, które nie wykazały ryzyka dla
dziecka ani możliwości odległego działania szkodliwego.
Obejmuje także produkty lecznicze niedostępne drogą doustną
dla dziecka.

L2 „bezpieczniejsze” – Grupa ta obejmuje leki, które były
stosowane u ograniczonej liczby matek, które na wykazały
działań niepożądanych u karmionych dzieci. Grupę tą stanowią
także leki, dla których istnienie ryzyka po zastosowaniu leku
jest mało prawdopodobne.
L3 „prawdopodobnie bezpieczne” – Nie istnieją kontrolowane
badania na grupie kobiet karmiących piersią, jednakże ryzyko
niepożądanego działania leku u karmionego dziecka jest
możliwe. Tyczy się także leków, dla których badania wykazały
tylko minimalny niezagrażający efekt niepożądany. Lek
należący do tej grupy powinien być podany tylko wtedy, gdy
korzystny efekt przewyższa ryzyko, które niesie dla
karmionego dziecka. Ponadto wszystkie nowe leki, które nie
mają przeprowadzonych odpowiednich badań, są automatycznie
kwalifikowane do tej grupy, co jest niezależne od tego, jak
bardzo mogą być bezpieczne dla karmionego dziecka.
INFEKCJE
Infekcje: układu oddechowego wirusowe, bakteryjne i
grzybicze, grypa, katar, zapalenie płuc, oskrzeli,
grypa, przeziębienie infekcje żołądkowe i jelitowe,
wymioty i beginki, ospa wietrzna, która wystąpiła
później niż tydzień po porodzie, podwyższona ciepłota
ciała, infekcja układu moczowego nie wymagają
odstawienia niemowlęcia od piersi, zalecane jest
kontynuowanie karmienia i włączenie odpowiedniej
farmakoterapii
Leczenie stomatologiczne, także ze znieczuleniem (osobny
artykuł) nie wymaga odstawienia
Większość szczepionek nie wymaga odstawienia
leczenie miejscowe w przypadku bóli mięśniowo –
stawowych, rwy kulszowej – ma potrzeby odstawienia,
cześć leków doustnych jest dozwolona
Źródła:

http://www.kobiety.med.pl/cnol/
http://www.voanews.com/
http://bankmleka.pl/[III]
L aktacyjny Leksykon Leków
LactMed
zdjęcie w nagłówku: medela

Nietolerancja laktozy
Alergia to choroba autoimmunologiczna, z alergii się nie
wyrasta, może nastąpić remisja, może się zmieniać, ale
alergikiem jest się do końca życia, alergia to nieprawidłowa
odpowiedź układu immunologicznego na obce białka, które
dostały się do organizmu. Alergie mogą być IgE zależne i IgE
niezależne.
Nietolerancja, to problem z trawieniem jakiegoś składnika
pokarmowego, który może się objawiać w różny sposób. Większość
nietolerancji
jest
okresowa,
lub
nie
stanowi istotnego obciążenia w dalszym życiu, ale są takie
które eliminują dany składnik z diety do końca życia.
Nietolerancje zwykle dają objawy ze strony układu pokarmowego
– kolki, wzdęcia

NIETOLERANCJA LAKTOZY
Laktoza to CUKIER MLECZNY, jest bardzo potrzebna,
ponieważ zwiększa absorpcję wapnia, magnezu i cynku. Wspiera
również wzrost Lactobacilli i dostarcza galaktozy, która jest
niezbędna do tworzenia galaktolipidów mózgu i tym samym
rozwoju mózgu.

– nietolerancja spowodowana jest niedoborem laktazy – enzymu
niezbędnego do rozłożenia laktozy, w wyniku czego laktoza
fermentując w jelitach zbija się w bąble powietrzne powodując
niemowlęca kolkę, aby złagodzić objawy, podaje się otrzymywany
z roślin enzym – laktazę, dodatkowo podaje probiotyki i
simeticon, ułatwiający odgazowanie jelit.
ZAWARTOŚĆ LAKTOZY W MLEKU KOBIECYM JEST NIEZALEŻNA OD DIETY
MAMY
Nietolerancja laktozy może być wrodzona, pierwotna lub wtórna.
PIERWOTNA NIETOLERANCJA LAKTOZY
Dotyczy głownie dorosłych, związana jest ze stopniowym
zanikiem umiejętności wytwarzania laktazy przez organizm
człowieka, ta nietolerancja nie pojawia się przed 2-5 rokiem
życia a zwykle dopiero w dorosłym życiu. Prawie wszyscy
dorośli cierpiący na nietolerancję laktozy, mają własnie ten
typ nietolerancji i nie
nietolerancją laktozy.
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WRODZONA NIETOLERANCJA LAKTOZY
Występuje

niezwykle

rzadko,

jest

wrodzonym

zaburzeniem

metabolicznym
POTWIERDZA SIĘ JĄ POPRZEZ WYKONANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z
KAŁU CUKRY REDUKUJĄCE I DWUCUKRY W KALE (test Kerry’ego)
ORAZ ORAZ TEST TOLERANCJI LAKTOZY – WODOROWY TEST ODDECHOWY
Zaburzenie to jest zwykle widoczna w ciągu kilku dni po
porodzie i charakteryzuje się ostrą biegunkę, wymioty,
odwodnienie i braku prawidłowego rozwoju. To rozwiązuje po
ukończeniu sześciu miesięcy. [Kelly Bonita, IBCLC]
Podobnie wrodzony niedobór laktazy
To zaburzenie, pojawia się w ciągu 10 dni od urodzenia,
występuje wtedy, gdy aktywność laktazy wyściółki (wymagane do
trawienia laktozy) w jelicie cienkim jest niski lub nieobecny

w chwili urodzenia i charakteryzuje się biegunka i zaburzenia
wchłaniania. [Kelly Bonita, IBCLC]
Galaktozemia, jest rodzajem zaburzeń metabolicznych, związany
z częściową lub całkowitą nieobecnością enzymów wątrobowych
GALT, mimo że, galaktozemia nie dotyczy dzieci z nietolerancją
laktozy, to w cięższych postaciach galaktozemii, może dojść do
nietolerancji laktozy zbudowanej z glukozy i galaktozy,
Charakterystyczną galaktozemię charakteryzują wymioty,
biegunka, żółtaczka i brakiem rozwoju w ciągu kilku dni po
urodzeniu.
Galaktozemia – Duarte, wariant klasycznej
galaktozemii, nie jest tak ciężki i dziecko może być w stanie
częściowo lub całkowicie karmione piersią.
Niektóre

wcześniaki

mogą

mieć

tymczasową

nietolerancję

laktozy, gdyż ich organizmy jeszcze nie rozpoczęły produkcji
tego enzymu – laktazy, tzw rozwojową nietolerancję laktozy,
jelita dojrzewają do rozpoczęcia produkcji poprzez kontakt z
laktozą, można także podawać enzym laktazy do mleka, zamiast
wprowadzać
mieszankę
bez
laktozy,
oraz
zacząć
podawać probiotyk, szczep Lacidobactillus acidophilus
(wytwarza laktaze)
WTÓRNA NIETOLERANCJA LAKTOZY
Może pojawić się w każdym wieku, na skutek uszkodzenia
wyściółki jelita w wyniku infekcji jelitowych, procesów
zapalnych czy alergii pokarmowej, co powoduje zmniejszenie
aktywności laktazy. Przyczyny wtórnej nietolerancji laktozy
obejmują także nietolerancje żołądkowe, jelitowe, pokarmowe,
alergiczne i celiakie.
Nadwrażliwość na białka mleka krowiego NIE JEST TOŻSAMA Z
NIETOLERANCJĄ LAKTOZY, ale mogą współistnieć, gdyż alergia na
białka mleka krowiego może powodować nietolerancję laktozy
(stąd kolki przy alergiach).
Może się także pojawić przeciążenie laktozą, kiedy dziecko

spija pierwsze mleko, które zawiera mniej tłuszczu, lub przy
zbyt dużej podaży mleka od mamy. Jednakże odciąganie
pierwszego mleka mija się z calem, gdyż poziom laktozy jako
taki w pokarmie jest stały (NIE MA FAZ MLEKA).

http://thefunnyshapedwoman.blogspot.com/

http://thefunnyshapedwoman.blogspot.com/
LEGENDA:
protein-białka
fat – tłuszcze
carbs – węgolowdany (w tym laktoza)
Tabelka i wykres przedstawiają wynik badania 12 próbek
pobieranych podczas 1 karmienia, jak widać poziom białe jest
stały, węglowodanów nieznacznie się zmienia i waha pomiędzy

6.6 i 6.5 g/100ml mleka pomiędzy 1 i ost. próbką, a tłuszczy
stopniowo wzrasta.
Nietolerancja laktozy nie jest wskazaniem do odstawienia
dziecka do piersi, należy kontynuować karmienie naturalne oraz
łagodzić objawy nietolerancji. W ciężkich przypadkach należy
rozważyć karmienie mieszane i dokarmianie preparatem
bezlaktozowym. Na rynku są także dostępne preparaty
zawierające enzym laktazę ułatwiający rozkład laktozy w
jelitach:

Delicol – enzym
laktaza pozyskiwany
z grzybów

Delicol
laktaza

–

enzym

Delicol – enzym
laktaza – dostępny
na
rynku
brytyjskim
Ponadto, można stosować preparaty zawierające simetikon lub
dimeticon. Substancje te zmniejszają napięcie powierzchniowe
pęcherzyków gazu, znajdujących się w jelitach. W ten sposób
ułatwia ich pękanie, co usprawnia wydalanie gazów i zmniejsza
napięcie jelit, które może być przyczyną bólu. Preparat
dostępne na rynku zawierające simetikon i dimeticon:

esputicon (simetikon)

niemiecki sab simplex
(simetikon)

infacol dostępny w
Polsce i Wielkiej
Brytanii (simetikon)

bobotic (simetikon)

brytyjski dentinox
colic
drops
(dimeticon)

espumiasn
(simetikon)

Źródła:
http://kellymom.com/
http://galactosemia.org/
http://www.czytelniamedyczna.pl/
http://www.health.state.mn.us/
http://patient.info/doctor/lactose-intolerance-pro

Worries About Foremilk and Hindmilk
What is the difference between foremilk and hindmilk? Is my
baby’s fussiness caused by the lactose in my milk?
Bibliografia:
Variation in fat, lactose and protein in human milk over 24 h
and throughout the first year of lactation
Volume and Frequency of Breastfeedings and Fat Content of
Breast Milk Throughout the Day

Ulewanie
niemowląt

i

refluks

u

REFLUKS FIZJOLOGICZNY
Wiele mam martwi, kiedy dziecko ulewa, co jest zupełnie
fizjologiczne, to tzw refluks fizjologiczny, kiedy niewielkie,
lub większe ilości pokarmu cofają się z żołądka do ust a
czasem na zewnątrz, mleko może mieć różną konsystencję, od
zupełnie świeżej, po ścięte, tzw „twarożek” czy serwatkę.
Nawet obfite ulanie po karmieniu nie jest powodem do
niepokoju, zwłaszcza jeśli niemowlę dobrze przyrasta na wadze.
Kiedy zatem należy się zacząć martwić? Kiedy dziecko
zatrzymuje się w przyborach lub kiedy ulewa bardzo często i
bardzo dużo
Przyczyną refluksu fizjologicznego jest niedojrzałość układu
pokarmowego, a dokładnie niedojrzałość zwieracza przełyku,
odpowiedzialnego za zamykanie treści w żołądku, u niemowląt
zwyczajnie się nie domyka. Refluks u niemowląt ustępuje
naturalnie wraz z przyjęciem przez nie pozycji pionowej, czyli

kiedy dziecko zaczyna siedzieć.
U dzieci, u których refluks fizjologiczny jest nasilony, ważne
jest podniesienie dziecka bezpośrednio po posiłku czyli
pionizacja, to nie pozwala, wydostać się treści żołądkowej z
powrotem do przełyku.
REFLUKS ŻOŁĄDKOWO – PRZEŁYKOWY
Mówimy o nim wówczas kiedy (nie wszystkie objawy muszą się
pojawić):

Opis działania refluksu
żołądkowo – przełykowego
Źródło: www.refluks.pl
niemowlę ulewa obficie (przed posiłkiem, po posiłku, w
trakcie posiłku, pomiędzy posiłkami)
niemowlę ulewa bardzo obficie, wręcz chlusta
niemowlę nie lubi pozostawać w pozycji poziomej
(niemalże od urodzenia domaga się pionizacji)
ulewanie nie kończy się wraz z przyjęciem przez dziecko
pozycji siedzącej, potrafi się utrzymywać nawet do roku
dziecko kaszle położone w pozycji poziomej
dziecku nasilają się objawy po spożyciu produktów
kwasotwórczych (np. cukru, kakao)
DIAGNOSTYKA
Aby potwierdzić refluks żołądkowo – przełykowy konieczna jest

wizyta na oddziale gastroenterologicznym, gdzie przeprowadza
się badania:
pH-metria – małoinwazyjne badanie, które trwa przez
dobę, polega na umieszczeniu na czczo w przełyku dziecka
pH-metru, czyli specjalnego czujnika bieżącego poziom
kwasów żołądkowych w przełyku w trakcie różnych
czynności i w stosunku do posiłków. pH-metr to specjalna
sonda wprowadzana przez nos dziecka połączona z
urządzeniem zapisującym dane przyczepionym do paska,
umieszczonego na pasie dziecka. Aby umieścić końcówkę
pH-metru na właściwym poziomie po jego wprowadzeniu do
przełyku wykonuje się zdjęcie RTG.
MMI-pH – wielokanałowa śródścienna impedancja połączona
z pH-metrią, pozwala na stwierdzenie i rozpoznanie
refluksu, niezależnie od pH przełyku i przyjmowanych
leków przeciwrefliksowych i jest obecnie podstawa w
diagnozowaniu refluksu (pacjent nie musi juz byc na
czczo). Impedancja mierzy całkowity opór do płynącego
prądu pomiędzy dwiema elektrodami. Wielokanałowa
śródścienna impedancja jest zależna od zmian w oporności
do płynącego prądu (impedancja) pomiędzy dwiema
metalowymi elektrodami w kształcie pierścieni (odcinek
pomiaru impedancji) generowanego przez obecność otreści
pokarmowej wewnątrz przełyku. Wielokanałowa śródścienna
impedancja ocenia kierunek ruchu treści wewnątrz
przełyku (postępowy przy połknięciach lub wsteczny
podczas refluksu żołądkowo-przełykowego) tak jak jest to
zdefiniowane przez odcinki pomiaru wielokanałowej
śródściennej impedancji umieszczone wewnątrz przełyku.
gastroskopia – badanie wykonywane w znieczuleniu
ogólnym, polega na wprowadzeniu do przełyku dziecka
kamerki w celu obejrzenia stanu śluzówki przełyku,
żołądka, dwunastnicy, badanie jest obciążone ryzykiem
powikłań: powikłania wynikające z podania anestetyków
(leków anestezjologicznych – narkozy), uszkodzenia
mechanicznego śluzówki przełyku, żołądka, dwunastnicy,

może
także
powodować
perforację,
czyli
przerwanie ciągłości oglądanych struktur, a tym samym
doprowadzić do krwotoku wewnętrznego. Pomimo, że
powikłania zdarzają się bardzo rzadko, należy mieć ich
świadomość i unikać badania, które niesie takie ryzyko,
jeśli nie jest to badanie ratujące życie.
badanie USG – badanie oceniające stan jamy brzusznej i
narządów, jest to badanie pomocnicze mające na celu
wykrycie nieprawidłowości budowy układu pokarmowego i
nie jest podstawą do diagnozowania refluksu, ze względu
na wysokie ryzyko obarczenia błędem, nie stosuje się tej
metody diagnozowania na poczatku lat 2000-nych, badanie
służy jedynie ocenie prawidłowego wyglądu narządów
wewnętrznych.
badanie RTG / tomografia – służy wykryciu wykrywać
nieprawidłowości w przewodzie pokarmowym, takie jak
niedrożność.
Dziecko
może
otrzymać
kontrast
radiologiczny (bar) do wypicia przed testem.
reakcja na IPP – Inhibitory Pompy Protonowej, czyli leki
obniżające poziom kwasów żołądkowych, czyli poprawa
stanu zdrowia małego pacjenta po wprowadzeniu leków.
DEBRIDAT – chociaż często wypisywany, jest lekiem na choroby o
olbrzymim spektrum skutków ubocznych, należy być zawsze
ostrożnym stosując ten preparat leczniczy.
LECZENIE
Leczenie polega głownie na podawaniu leków i zagęstników

O SPOSOBIE LECZENIA DECYDUJE LEKARZ SPECJALISTA
GASTROENTEROLOG, PO PRZEPROWADZENIU WYWIADU LUB /I DIAGNOSTYKI

zagęstnik do mleka, rozprowadzany w niewielkiej ilości

mleka i podawany bezpośrednio przed karmieniem piersią
(czasem powoduje zaparcia)
podawanie preparatów zobojętniających treść żołądkowa,
działa osłonowo na przewód pokarmowy – poprawia komfort
dziecka, np: Gastrotuss Baby
podawanie inhibitorów pompy protonowej – omaprazolum (np
polprazol, bioprazol) – decyduje lekarz
stosowanie diety refleksowej u dziecka

zgęstnik treści jelitowej

preparat zobojętniający treść jelitową

inhibitor pompy protonowej, omepazol
Należy zauważyć, że u dzieci z alergiami, np na białka mleka,
objawy refluksu, mogą się nasilać, wprowadzenie tak diety

refleksowej u dzieci starszych (po rozszerzeniu diety), jak i
wykluczanie alergenu z diety mamy i dziecka karmionego
piersią, może zmniejszyć objawy refluksu.
Przeczytaj też o NIETOLERANCJI LAKTOZY

Źródła:
http://www.refluks.net.pl/
http://refluks.pl/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/infant-ac
id-reflux/diagnosis-treatment/drc-20351412
http://cornetis.pl/artykul/3330.html

Kolka niemowlęca
Zmora młodych rodziców, KOLKA NIEMOWLĘCA nie jest niczym
patologicznym, co by wymagało leczenia, tak jest to uciążliwe,
dla dziecka, a jeszcze bardziej dla zmęczonych, niewyspanych
domowników, ale jeśli coś jest fizjologiczne, nie szkodzi
dziecku.
PODŁOŻE KOLKI NIEMOWLĘCEJ I SPOSOBY RADZENIA SOBIE
Niektóre dzieci nie mają kolek, bez względu na dietę mamy, a
inne mają, pomimo diety bardzo restrykcyjnej.
Nie każdy płacz to kolka, o kolce jelitowej mówimy, kiedy
dziecko płacze nerwowo przyciągając nóżki do brzucha.
Najczęstsze przyczyny kolek u dzieci:

1. niedojrzałość jelit – kiedy zaczynają dojrzewać, dziecko
wpada w panikę, ruchy robaczkowe powodują niepokój u
dziecka. Problem pojawia się zwykle po skończonym 3- tyg
życia, o tej kolce mówimy kiedy pojawia się przynajmniej
3 razy w tyg, a płacz trwa co najmniej 3 godziny bez
przerwy, przez co najmniej 3 tyg – ten rodzaj kolki trwa
do 3-4-go miesiąca i znika samoczynnie; – 50% przypadków
kolek
2. pierwotna, wrodzona nietolerancja laktozy– przypadłość
niezwykle rzadka – niecałe 40 potwierdzonych przypadków
w Polsce – typowe objawy to pieniste, wodniste stolce;
mniej niż 0,01%
3. zaparcia, zatwardzenie;
4. nietolerancja suplementów witaminy K i D, żelaza, kwasów
omega 3; ok 30%
5. łykanie zbyt dużych ilości powietrza podczas ssania
piersi, zbyt łapczywe ssanie, nieprawidłowa technika
ssania, nieprawidłowe przystawianie;
6. dyschezja – specyficzny rodzaj kolki,

związany

z

niemożnością wypróżnienia się, dziecko nie umie
skoordynować napięcia mięśni brzucha i rozluźnienia
mięśni zwieracza odbytnicy, zaciskając je a czując
parcie na kiszkę stolcową odczuwa dyskomfort, dyschezja
przechodzi samoistnie do końca 6 mż, można dziecku pomóc
masując brzuszek, czy nosząc w chuście – co dzięki
pozycji żabki rozluźnia zwieracz odbytu i dochodzi do
wypróżnienia, stole przy dyschezji maja prawidłowa
konsystencję musztardy czy jajecznicy, nie należy ich
mylić z zaparciami, nie zaleca się stosowania kaniuli,
czy czopków glicerynowyach bez konsultacji z
gastroenerologiem dziecięcym;
7. wczesna antybiotykoterapia – obniża odporność, upośledza
funkcje jelit, zaburza florę jelitowa, co często
skutkuje kolkami, wzdęciami, biegunkami.
Metody postępowania w zależności od przyczyny:

1. Łagodzenie objawów:
masaże brzuszka,
chustowanie skóra do skóry – brzuszek do brzuszka
ciepłe okłady na brzuszek
podanie preparatów zawierających simeticon
podawanie probiotyków (o tym więcej niżej)
układanie dziecka na brzuszku
robienie „rowerków”, delikatne przyciskanie
kolanek do brzuszka prostowanie nóżek na zmianę.
2. zaleca się karmienie mieszane z preparatem bezlaktozowym
i podawanie doustne preparatów ułatwiających rozkład
laktozy w jelitach
Odciąganie “pierwszego” mleka mija się z celem, gdyż
poziom laktozy w pokarmie kobiecym jest stały –
konsultacja z lekarzem gastroenterologiem
3. podawanie probiotyków: WAŻNE SĄ SZCZEPY Bifidobacterium
BB-12 + LGG (Lactobacillus rhamnosus GG) np.: Acidolac
Baby +Dicoflor, „Trilac Plus”, Sanprobi – konsultacja z
lekarzem gastroenterologiem
4. o d s t a w i e n i e s u p l e m e n t ó w i o b s e r w a c j a , p o n o w n e
wprowadzenie i obserwacja, jeśli diagnoza się potwierdza
całkowita eliminacja suplementu z diety dziecka
5. poprawa techniki ssania, odciąganie mleka

przed

karmieniem, w celu zmniejszenia ciśnienia, przystawianie
dziecka “pod górkę” – konsultacja z doradcą laktacyjnym
CDL, konsultantką laktacyjną IBCLC lub lokalną liderka
LLL

karmienie „pod górkę”
6. dyschezja przechodzi samoistne do końca 6 miesiąca

życia, zwykle po rozszerzeniu diety. Warto poradzić się
gastrologa co do indywidualnego postępowania, zaleca się
leżenie na brzuszku, masowanie burza, chustowanie w
pozycji żabki, co ułatwia wypróżnienie.
7. najlepszym rozwiązaniem jest minimum 3 tygodniowa
probiotykoterapia, a w razie konieczności przedłużenie
do 3 m
CZEGO NIE ROBIĆ?
(Przede wszystkim nie traktować kolki jako czegoś
patologicznego, co powinno się leczyć, większość kolek
przechodzi samoistnie do końca 3-4 miesiąca życia).
Nie zaleca się juz stosowania w okresie laktacji kopru
włoskiego, ze względu na zawarte składniki takie jak antenol
hamujący laktację, działa neurotoksycznie w wyniku czego może
powodować drgawki u dzieci. Może wchodzić w krzyżowe reakcje
alergiczne. Może tez nasilać kolki jelitowe u niemowląt.
Absolutnie nie należy stosować u niemowląt i małych dzieci.
LactMed odradza też stosowanie u matek karmiących i szukanie
alternatywy.
DEBRIDAT, czyli substancja aktywna: Trimebutyna
Lek bardzo często przepisywany przez lekarzy niemowlętom mam
skarżących się na kolki u dzieci.
Lekarz powinien przeprowadzić wywiad, zastanowić się co jest
bezpośrednim źródłem kolki, w razie konieczności pokierować do
lekarza
specjalisty:
gastroenterologa
(podejrzenie
nietolerancji laktoz, glutenu), alergologa przy podejrzeniu
podłoża alergicznego.

NIE JEST ON LEKIEM NA FIZJOLOGICZNA KOLKĘ NIEMOWLĘCĄ, JEST TO
LEK OSTATECZNEGO WYBORU, KIEDY INNE METODY ŁAGODZENIA NIE
PRZYNIOSŁY OCZEKIWANYCH EFEKTÓW.

Jeśli lekarz proponuje DEBRIDAT bez wywiadu i diagnostyki,
jako lek pierwszego wyboru, to podziękować i zmienić lekarza.
Jest lekiem na poważne schorzenia jelitowe, ma szerokie
spektrum możliwych skutków ubocznych wymienianych jako
znaczące:
Centralny układ nerwowy: niepokój, zawroty głowy, senność,
zmęczenie, ból głowy, zaburzenia świadomości, splątanie,
koszmary senne, rozdrażnienie, otumanienie
Dermatologiczny: wysypka
Układ pokarmowy: zaparcia, biegunka, niestrawność, dyskomfort
w nadbrzuszu, nudności, zaburzenia smaku, suchość w jamie
ustnej, wymioty
Układ moczowo-płciowy: zatrzymanie moczu
Otolaryngologiczne: upośledzenie słuchu
Odpornościowy: alergie
Inne: odczucia gorąca / zimna
LAKTULOZA
„Laktuloza należy do grupy leków osmotycznych o działaniu
łagodnie przeczyszczającym. Jest syntetycznym dwucukrem
składającym się z galaktozy połączonej z fruktozą. Nie podlega
procesowi trawienia w jelicie cienkim; jest wchłaniana w
niewielkim stopniu. W niezmienionej postaci dociera do jelita
grubego, gdzie pod wpływem flory bakteryjnej zostaje rozłożona
do dwutlenku węgla i kwasów organicznych, które na drodze
osmotycznej zwiększają ilość wody w jelicie grubym, pobudzają
jego perystaltykę oraz zmiękczają masy kałowe.”
i dalej…
„Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik
preparatu, niedrożność jelit, nietolerancja laktozy oraz
galaktozemia. Nie stosować u osób z dziedziczną nietolerancją
galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy i zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy. Zachować ostrożność stosując

duże dawki u osób chorych na cukrzycę.”
i dalej…
„Działania niepożądane: Występują przede wszystkim w
pierwszych kilku dniach leczenia, w postaci bębnicy,
nadmiernych wiatrów, biegunki, nudności, wymiotów, bólów
brzucha. W trakcie długotrwałego stosowania lub stosowania
dużych dawek mogą wystąpić zaburzenia składu elektrolitowego
osocza (hipokaliemia i hipomagnezemia), pojedyncze przypadki
odmy pęcherzykowej jelit. W przypadku przedawkowania laktulozy
może wystąpić biegunka osmotyczna i kurczowe bóle brzucha.
Objawy przedawkowania laktulozy ustępują po jej odstawieniu.”
DZIAŁANIA MECHANICZNIE UDRAŻNIAJĄCE DZIAŁAJĄCE BEZPOŚREDNIO NA
ZWIERACZE ODBYTU:
Pomimo wysokiej skuteczności i szybkiej ulgi nie zaleca się
samodzielnego używania
kateterów rektalnych WINDI i
podobnych, termometru, czopków glicerynowych czy, o zgrozo,
mydła. Bardzo łatwo uszkodzić tym śluzówkę odbytnicy albo
mięśnie zwieraczy odbytu, pomimo ograniczników, mydło może
zaburzyć florę odbytnicy, poza tym może mieć to wpływ na
późniejsze problemy dziecka z wypróżnianiem.
Owszem, czasami konieczne jest użycie wsparcia w tej formie,
PO KONSULTACJI z lekarzem GASTROENTEROLOGIEM, ale najpierw
należy próbować innych metod, wymienionych wcześniej.
Źródła:
http://bankmleka.pl/
http://factmed.com/
http://www.aptalispharma.com/
http://cursoenarm.net/
http://bazalekow.mp.pl/

