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Sore nipples – the most common problem occurring in breastfeeding 

mothers staying at the obstetrics ward  

Bolesność brodawek - najczęściej występujący problem laktacyjny wśród położnic 
przebywających w oddziale położniczym 

Karmienie naturalne jest najbardziej optymalnym sposobem odżywiania dziecka - nie budzi to 

obecnie wątpliwości. Jest ono jednak niedocenianą przez kobiety formą karmienia. Problem tkwi w 

niedostatecznej informacji na ten temat, a także w niedomaganiach oświaty zdrowotnej oraz słabej 

znajomości problemu przez pracowników służby zdrowia. Czasem też jest efektem wygodnictwa i 

egoizmu ze strony matek. Najczęściej zgłaszanymi problemami, które pojawiają się u kobiet bezpo-

średnio po porodzie podczas karmienia piersią są bolesne brodawki. Ustalenie przyczyny bolesności i 

zastosowanie właściwego postępowania ma decydujące znaczenie w postępowaniu wobec kobiety 

karmiącej, szczególnie ze względu na fakt, iż problem ten jest częstym powodem rezygnacji z karmie-

nia piersią.  
W początkowym etapie karmienia może wystąpić bolesność tzw. „fizjologiczna”, która może po-

wodować dyskomfort w pierwszych dniach po porodzie. Powodem bolesności może być odczuwany 

dyskomfort przed wypływem pokarmu. Kolejną przyczyną pierwotnej bolesności brodawki mogą być 
uszkodzenia spowodowane najczęściej nieprawidłową techniką karmienia, oraz nieprawidłowościami 

budowy jamy ustnej noworodka. Wczesna bolesność brodawki (określana nadmierną wrażliwością) 
dotyczy według literatury od 36% do 90% kobiet [10, 9]. Wzmożoną bolesność zaobserwowano od 3 

do 7 doby po porodzie, następnie bolesność stopniowo malała wraz ze zwiększaniem się ilości pokar-

mu. Sporadycznie może się ona utrzymywać do 6 tygodnia po porodzie [8]. 

Dyskomfort podczas ssania związany jest z rozciąganiem się włókien kolagenowych, jednak stop-

niowo następuje zwiększenie elastyczności brodawki. Również w pierwszych minutach ssanie bro-

dawki przed wypływem pokarmu powoduje podciśnienie w pustych przewodach mlecznych i dopiero 

uruchomienie wypływu pokarmu łagodzi dyskomfort, spowodowany ssaniem [1]. Kolejną dolegliwo-

ścią, najczęściej obserwowaną we wczesnym okresie laktacji są uszkodzenia brodawek. Bolesność i 
uszkodzenia brodawek nie mają związku z częstością i czasem trwania karmień [7] oraz przygotowa-

niem brodawek przed porodem (rolowanie, stosowanie kremów, odciąganie siary).  

Woolridge’a podaje następujący podział uszkodzenia brodawek: 

1. Uszkodzenia spowodowane zasysaniem - mleko wypływające przez brodawkę powoduje redukcję 
ciśnienia, które wywierane jest na brodawkę w jamie ustnej noworodka. Jeżeli wypływa zbyt mało 

mleka, wówczas na powierzchnię brodawki działa duża siła ssąca, która może być przyczyną po-

wstania urazu. Znamienne jest, że gdy tylko piersi wytwarzają więcej pokarmu, poprawia się stan 

brodawek i stopniowo ustępuje bolesność.  
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2. Uszkodzenie spowodowane ściskaniem spowodowane jest nieprawidłowym przystawieniem 

dziecka do piersi. Pierś w buzi noworodka ma niewłaściwe położenie i kształt. Język dziecka doci-

ska do podniebienia szczyt brodawki, a dziąsła ściskają jej trzon, zamiast zatok mlecznych leżą-
cych nieco dalej. Wówczas dziecko najsilniej ssie wąski brzeg ściśniętej tkanki, tworząc bardzo 

charakterystyczne zmiany na szczycie brodawki, nazywane pręgami pozycyjnymi [11]. 

W przypadku bolesności brodawek bardzo ważne jest, aby przed karmieniem piersią matka miała 

wygodną pozycję oraz rozluźniła się. Korzystnie wpływa położenie ciepłego kompresu na 3 - 5 minut 

w celu ogrzania piersi, co powoduje rozszerzenie się przewodów mlecznych i ułatwia przepływ po-

karmu. Skutecznym jest odciągnięcie niewielkiej ilości pokarmu w celu zmiękczenia otoczki i pobu-

dzenia wypływu. Lepiej jest zaczynać karmienie od piersi, która jest mniej bolesna i koniecznie należy 

sprawdzić, czy dziecko jest dobrze przystawione do piersi. Należy karmić jak najczęściej, przynajm-

niej co 2 – 2,5 godziny, aby nie dopuścić do przepełnienia piersi a także zmieniać pozycje w czasie 

jednego karmienia (klasyczna, spod pachy). Po karmieniu korzystne jest smarowanie brodawek wła-

snym pokarmem, pozwalając wyschnąć mu na skórze. Należy często suszyć i wietrzyć brodawki oraz 

zmieniać wkładki tak, aby nie były wilgotne. Nie zaleca się stosowania kapturków, stosowania mydła 

do mycia piersi oraz kremów gdyż skóra sama wytwarza substancje nawilżające. W sytuacji bardzo 

silnej bolesności należy przyjmować środki przeciwbólowe (np. paracetamol). Ostatecznością jest 

przerwanie karmienia na 24 godziny i w tym czasie regularne odciąganie pokarmu. Dosyć szybko 

udaje się zastosować takie zasady postępowania, aby ból ustąpił i goiły się uszkodzenia, jednak znale-

zienie przyczyny urazów nie zawsze jest proste. 

Celem pracy jest przedstawienie najczęściej zgłaszanego problemu laktacyjnego wśród położnic 

przebywających w oddziale położniczym w systemie rooming-in.  

MATERIAŁ I METODA 

Badania zostały przeprowadzone w oddziale rooming-in Kliniki Położnictwa Instytutu Położnic-

twa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku. Materiał badawczy oparty został na anali-

zie badań ankietowych (kwestionariusza pytań) uzyskanych od 186 położnic w wieku od 17 do 43 lat. 

Badania przeprowadzono w oparciu o ankietę opracowaną przez autorów pracy. Pierwsza część kwe-

stionariusza obejmowała dane niezbędne do charakterystyki grupy badanej, uwzględniając wiek pa-

cjentek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, sytuację materialną, stan cywilny, krotność porodu, 

uczęszczanie do szkoły rodzenia, sposób zakończenia porodu. 

Dalsza część ankiety dotyczyła przebiegu laktacji, problemów laktacyjnych zgłaszanych przez kar-

miące matki, czasu rozpoczęcia laktacji i udzielanej pomocy podczas karmienia noworodka. 

WYNIKI I OMÓWIENIE 

Najliczniejszą grupę stanowiły położnice w wieku 28 lat (11%). Położnice w przedziale wieko-

wym od 26 do 32 lat stanowiły 64 %, natomiast w przedziale 17 – 25 lat - tylko 22%. Wśród położnic 

było 80% mężatek, osoby w nieformalnym związku stanowiły 9 % badanych, natomiast 8% to kobiety 

samotne. W dużym mieście zamieszkiwało 76%, na wsi - 11%, a 13% to mieszkanki małego miasta. 

Wśród badanych kobiet 5% miało wykształcenie podstawowe, 11% - wykształcenie zasadnicze, 32% 

wykształcenie średnie, a wykształcenie wyższe miało 52 % położnic. W 65% położnice urodziły 

dziecko w sposób tradycyjny, a dla 33% poród zakończył się cięciem cesarskim. 42 % kobiet odbyło 

poród z udziałem partnera, 2 % - z udziałem innej bliskiej osoby, 20 % - z udziałem wybranej położ-
nej, 8 % - z udziałem wybranego lekarza. Noworodki w pierwszej minucie po porodzie otrzymały od 7 

do 10 punktów w skali Apgar. Średnia masa noworodków wahała się w przedziale 2550–4880g. i 

wynosiła średnio 3448g. Zdecydowana większość położnic (94%) opowiedziała się, że nie pali papie-

rosów. Jedno z pytań dotyczyło przygotowywania się kobiet do karmienia piersią. Położnice w tym 

pytaniu miały wielokrotną możliwość wyboru odpowiedzi. Większość położnic (62 %) podało, że 

przygotowywały się do karmienia piersią. Tylko 27 % położnic chodziło do szkoły rodzenia. Na pyta-

nie dotyczące planowanej długości karmienia piersią, średnia długość planowanego karmienia piersią 
wynosiła 10 miesięcy, w tym 45 % położnic deklarowało zamiar karmienia piersią od 12 do 18 mie-

sięcy, 41 % zamierza karmić od 6 do 10 miesięcy, 5 % do 5 miesięcy, 7 % zamierza karmić piersią 
powyżej 18 miesięcy, a tylko 2 % położnic nie planuje karmić piersią swojego dziecka. 
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Wykres 1. Planowana długość karmienia piersią

 
Bezpośrednio po porodzie 76% położnic miało kontakt „skóra do skóry” z dzieckiem. Średnio bli-

ski kontakt noworodka z matką następował 2 minuty po porodzie i trwał 4 minuty. Bezpośrednio po 

porodzie naturalnie karmionych było 70 % noworodków. W czasie 30 minut po porodzie rozpoczęło 

karmienie noworodka 23 % położnic, 40 % podaje, że w czasie do 2 godzin. W czasie pierwszego 

karmienia 46% położnic uzyskało pomoc od położnej dyżurnej, 22% od położnej laktacyjnej, nato-

miast zaledwie 1,5% położnic otrzymało taką pomoc od lekarza. W następnych dobach 47% położnic 

zgłaszało potrzebę pomocy w zakresie karmienia naturalnego. W czasie pobytu na oddziale położni-

czym 48% położnic podaje, że karmiło 8 – 12 razy w ciągu doby, 12 % - więcej niż 12 razy, 33 % - 

mniej niż 8 razy. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

bolesn
e b

rodaw
ki

tru
dnośc

i z
 przy

sa
wien

iem
 dzie

ck
a ..

niewysta
rcz

ają
ca

 ilo
ść 

pokarm
u

sen
ne dzie

ck
o

nie zg
łas

za
ło pro

blem
ów

Wykres 2. Najczęstrze problemy  z karmieniem piersią

 
Z podanych problemów z piersiami, lub karmieniem piersią najczęściej zgłaszano obecność bole-

snych brodawek (55%), kłopoty z przystawieniem dziecka do piersi (37%), niewystarczającą ilość 
pokarmu (26%) oraz, że dziecko było senne (24%). Tylko 9% położnic nie zgłaszało żadnych proble-

mów z piersiami i karmieniem piersią. W czasie pobytu w szpitalu 55% noworodków otrzymywało 
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mieszankę, 8% noworodków otrzymało glukozę. Głównym sposobem podawania mieszanki lub glu-

kozy była butelka (90%). Piersią, przez kapturek karmiło 8% położnic, natomiast smoczek do uspoka-

jania otrzymywało 19 % noworodków. 

WNIOSKI 

1. Bolesność brodawek może powodować, że matka doświadcza silnego bólu wielokrotnie w ciągu 

kolejnych karmień, ból może być przyczyną zahamowania wypływu pokarmu, a brak fachowej 

pomocy może zniechęcić matkę do karmienia. 

2. Sytuacja taka może wpływać na stan psychiczny kobiety karmiącej. 

3. Trudności w pierwszych dobach po porodzie mogą negatywnie nastawiać do karmienia piersią.. 
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STRESZCZENIE 

W początkowym etapie karmienia może wystąpić bolesność brodawek tzw. „fizjologiczna”, która 

może powodować dyskomfort w pierwszych dniach po porodzie. Powodem bolesności może być 
odczuwany dyskomfort przed wypływem pokarmu. Kolejną przyczyną pierwotnej bolesności brodaw-

ki mogą być uszkodzenia, spowodowane najczęściej nieprawidłową techniką karmienia noworodka. 

Prawidłowe przystawienie noworodka do piersi jest bardzo ważne w skutecznym karmieniu piersią. W 

przypadku nieprawidłowej pozycji noworodka przy piersi dochodzi nie tylko do urazu brodawek, ale 

również do pobierania zbyt małej ilości pokarmu. Ograniczanie czasu trzymania noworodka przy 

piersi nie zapobiega urazowości brodawki, a w konsekwencji może spowodować zmniejszone opróż-
nianie piersi, co ogranicza ilość wytwarzanego pokarmu. Bolesność brodawek i niewystarczająca ilość 
pokarmu to podstawowe przyczyny przerywania karmienia piersią 

SUMMARY 

At the early stage of breastfeeding mothers may experience a “physiological” sore nipples which 

can cause a discomfort on the first days after childbirth. The pain can be caused by the discomfort 

before the milk flow. Another reason for the primary sore nipple can be injuries due to improper nurs-

ing technique. The baby’s proper position and latching on is fundamental for effective breastfeeding. 

If the baby is positioned improperly the nipples can be hurt and the baby gets too little milk. Limita-

tion of the breastfeeding time does not prevent the nipple injuries but consequently may lead to a 

decreased emptying of breasts which affects the quantity of the produced milk.  

Sore nipples and insufficient milk quantity constitute the basic reasons of giving up breastfeeding.  


