
Przegląd badań
Rozwiązania logistyczne  
dotyczące mleka matki i karmienia piersią

Logistyka związana z dostarczaniem mleka matki 
noworodkom na OIOM-ie może być złożona. Niniejszy 
przegląd opisuje aktualne dowody na zasadność  
optymalizacji logistyki na OIOM-ach dla noworodków, 
mającej na celu zwiększenie do maksimum ilości 
i jakości mleka matki, podawanego wcześniakom. 
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Medela: kompleksowe rozwiązania w zakresie 
karmienia mlekiem matki i karmienia piersią 

Medela od ponad 50 lat troszczy się o poprawę zdrowia matek i dzieci, dzięki 
wykorzystaniu wyjątkowych właściwości pokarmu naturalnego. W tym czasie firma 
koncentrowała się na zrozumieniu potrzeb matek oraz zachowań niemowląt. W 
centrum wszystkich jej działań leżą zdrowie matki i dziecka w ważnym okresie, jakim 
jest karmienie piersią. Medela nieustannie wspiera badania dotyczące mleka matki 
oraz karmienia piersią i korzysta z ich wyników, by tworzyć innowacyjne rozwiązania 
wspierające karmienie piersią.

Dzięki nowym odkryciom dotyczącym składników pokarmu kobiecego, anatomii piersi w 
czasie laktacji oraz sposobu, w jaki niemowlę pobiera mleko z piersi, Medela opracowała 
zakres rozwiązań wspierających Oddziały Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM-y) dla 
noworodków w dostarczaniu mleka matki i polepszaniu warunków karmienia piersią.

Medela rozumie trudności związane z dostarczaniem mleka kobiecego na OIOM-
-ach. Matka staje przed wyzwaniem dostarczenia odpowiedniej ilości pokarmu, zaś 
noworodek przed wyzwaniami związanymi z przyjmowaniem mleka; dodatkowo 
należy wziąć pod uwagę kwestie higieny i logistyki. Oferta firmy Medela skupia się na 
pozyskiwaniu mleka matki, promowaniu karmienia naturalnego, a także jak najwcze-
śniejszym przystosowywaniu noworodków do karmienia piersią.

Celem firmy jest udostępnianie aktualnego, opartego na badaniach stanu wiedzy, 
aby wspierać karmienie piersią i wykorzystanie mleka matki na OIOM-ach dla nowo-
rodków. Wykorzystanie innowacyjnych, opracowanych na podstawie badań produk-
tów oraz materiałów edukacyjnych ma pomóc w pokonywaniu trudności związanych 
z zapewnieniem dostępu do mleka matki na OIOM-ach dla noworodków.

Aby ukazać funkcjonalność i interakcję dostępnych rozwiązań w kontekście ogólnej 
działalności szpitali i podejmowania decyzji opartych na dowodach naukowych, 
Medela przygotowała serię przeglądów badań naukowych. Przeglądy te dotyczą 
działalności OIOM-ów dla noworodków, gdzie znaczącą rolę odgrywają mleko matki 
i karmienie piersią. Obejmują one rozwój czynności związanych z karmieniem wcze-
śniaków oraz logistykę i zwalczanie zakażeń mleka matki.

Badania naukowe
Medela dąży do osiągnięcia perfekcji w zakresie prowadzonych badań naukowych – 
podejście to pozwoliło firmie opracować zaawansowane odciągacze pokarmu i tech-
nologie wspomagające karmienie piersią. Medela współpracuje z profesjonalistami z 
dziedziny medycyny i szuka możliwości współpracy z uniwersytetami, szpitalami oraz 
instytucjami badawczymi na całym świecie.

Produkty
Kluczowym obszarem kompetencji firmy Medela jest pomoc matkom w odciąganiu 
pokarmu. Obejmuje ona staranne zbieranie mleka, z zachowaniem odpowiedniej higieny, 
do pojemników niezawierających bisfenolu A (BPA). Proste w użyciu rozwiązania po-
zwalają bezpiecznie opisywać, przechowywać, transportować, podgrzewać i rozmrażać 
cenny pokarm. Medela opracowała również szereg innowacyjnych produktów przezna-
czonych do podawania mleka matki niemowlętom w różnych warunkach karmienia.

Edukacja
Medela ściśle łączy badania naukowe z edukacją. Umożliwia kontakt, wymianę 
wiedzy, rozwój zawodowy i interakcję w szerszej społeczności naukowej zarówno 
lekarzom, jak i edukatorom.
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Rozwiązania logistyczne dotyczące  
mleka matki i karmienia piersią

Streszczenie

Karmienie mlekiem matki ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i stanu zdrowia wcześniaka. Karmienie bezpośrednio piersią zapewnia 
niemowlęciu mleko matki w najbezpieczniejszej i optymalnej postaci. W przypadku wielu wcześniaków karmienie piersią jest jednak 
początkowo niemożliwe, dlatego podawanie odciągniętego mleka matki stanowi priorytet na OIOM-ach. Zapewnienie mleka jak naj-
bardziej zbliżonego do pobieranego bezpośrednio z piersi wymaga wdrożenia metod opartych na badaniach. Obejmują one techniki 
odciągania pozwalające pobrać maksymalną ilość pokarmu z piersi; metody przechowywania i przygotowania minimalizujące utratę 
cennych składników mleka; a także metody wzbogacania pokarmu, poprawiające stan odżywienia niemowlęcia. Ogół tych praktyk ma 
na celu optymalizację przebiegu karmienia mlekiem matki, a przez to zwiększenie do maksimum ilości i jakości mleka podawanego na 
OIOM-ach dla noworodków.
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Wprowadzenie

Korzyści płynące z karmienia piersią są powszechnie uznawane 1–5. Karmienie piersią 
dostarcza odpowiedniej ilości składników odżywczych i ochronę immunologiczną 6 
oraz wzmacnia więź między matką, a dzieckiem bezpośrednio po terminowym 
porodzie, dlatego rekomendowane jest jako jedyna metoda karmienia w pierwszych 
sześciu miesiącach życia 1–4. Jednak w przypadku porodu przedwczesnego karmienie 
piersią może być początkowo utrudnione 7. Kluczowe procesy rozwojowe, następujące 
zwykle w późnym etapie ciąży, zostają przerwane i muszą zajść w przyspieszonym 
tempie w środowisku poporodowym. Podawanie mleka matki jest szczególnie istotne 
w pierwszych miesiącach życia wcześniaka 1, dlatego procedury optymalizujące użycie 
mleka matki na OIOM-ach dla noworodków mają kluczowe znaczenie.

Rola placówki we wspieraniu matki oraz dziecka w rozwoju karmienia jest bardzo 
istotna. Dlatego OIOM-y dla noworodków muszą stosować aktualne, oparte na 
badaniach procedury, które pozwalają podawać niemowlętom wystarczającą ilość 
mleka o odpowiedniej jakości i integralności. Celem niniejszego przeglądu badań 
jest umożliwienie personelowi OIOM-ów dla noworodków dogłębnego zrozumienia 
obecnego stanu badań poświęconych korzyściom, jakie karmienie mlekiem matki 
niesie dla wcześniaków; metodom wspierania matek w inicjacji, rozwoju i podtrzy-
maniu laktacji, a także kwestiom logistycznym dotyczącym bezpiecznego zbierania, 
przygotowywania i podawania mleka matki niemowlętom na OIOM-ie.
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Wartość karmienia piersią  
i mleka matki

Karmienie piersią nie tylko dostarcza mleka zawierającego wszystkie konieczne do 
optymalnego wzrastania i rozwoju niemowlęcia składniki; zapewnia ono również ochronę 
immunologiczną 6 i wytwarza więź między matką a dzieckiem bezpośrednio po porodzie. 
Ze względu na swoje cenne właściwości mleko matki jest rekomendowanym pokarmem 
dla wszystkich niemowląt – donoszonych i wcześniaków. 

Korzyści zdrowotne płynące z karmienia piersią 

Bliski kontakt fizyczny matki i dziecka w okresie poporodowym ułatwia regulację 
temperatury ciała, oddychania i równowagi kwasowo-zasadowej noworodka 8 oraz 
ma na niego kojący wpływ 9, 10. Kontakt podczas karmienia piersią ułatwia wydłużenie 
okresu laktacji i wspiera adaptację układu pokarmowego matki do zwiększonego 
zapotrzebowania na energię w tym okresie 7. Karmienie piersią ma szczególny wpływ 
na rozwój więzi między matką a dzieckiem 11. Oksytocyna, uwalniana podczas 
odruchu wypływu mleka w odpowiedzi na ssanie dziecka (rys. 1), zwiększa przepływ 
krwi w okolicy piersiowej i brodawek sutkowych matki, podnosząc temperaturę 
skóry i stwarzając ciepłe, przyjazne środowisko dla niemowlęcia 11. Wykazano, że 
matki mające natychmiast po porodzie bezpośredni kontakt z dzieckiem spędzają 
z nim więcej czasu, nawiązują bliższy kontakt podczas karmienia piersią 12 i karmią 
dłużej 13. Chociaż ze względu na rozdzielenie i inne kwestie medyczne w przypadku 
matek wcześniaków sytuacja wygląda inaczej, kontakt fizyczny wciąż wiąże się 
ze wcześniejszą i silniejszą laktacją u matki oraz poprawą stabilności fizjologicznej 
wcześniaka 14–16.

Karmienie piersią przekłada się również na długoterminowe korzyści zdrowotne dla 
matki i niemowlęcia. U matki przyspiesza ono inwolucję macicy w okresie połogowym, 
zmniejsza ryzyko krwotoku i ułatwia powrót do masy ciała sprzed ciąży 17. Ponadto 
laktacja zmniejsza u matki ryzyko raka jajników i piersi, osteoporozy, cukrzycy typu II, 
chorób sercowo-naczyniowych i reumatoidalnego zapalenia stawów 1, 18, 19. W przypadku 
niemowląt karmienie piersią obniża ryzyko ostrego zapalenia ucha środkowego 19 
i wspomaga prawidłowy rozwój twarzy i jamy ustnej 20, w tym rozwój uzębienia, pracę 
mięśni okołoustnych i żwaczy oraz rozwój podniebienia 21, 22. Karmienie mlekiem matki 
wiąże się również z mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia infekcji układu 
pokarmowego oraz oddechowego, atopowego zapalenia skóry, astmy, białaczki, 
cukrzycy typu I, otyłości, martwiczego zapalenia jelit oraz mniejszym narażeniem na 
ryzyko nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS) 1, 19, 23.
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Składniki bioaktywne mleka matki

Mleko matki dostarcza niemowlęciu wszystkich składników koniecznych do 
optymalnego wzrastania i rozwoju. Obejmują one kluczowe makroskładniki (tłuszcze, 
węglowodany i białko), mikroskładniki (witaminy i minerały) oraz czynniki rozwojowe 
(długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe – LCPUFA, czynniki 
wzrostowe i cytokiny). Mleko matki zawiera także składniki bioaktywne chroniące 
niemowlę przed infekcjami i wspierające dojrzewanie jelit.

Pewne składniki mleka matki, takie jak białka wielofunkcyjne, np. sIgA, laktorefyna 
i lizozym, a także wolne kwasy tłuszczowe, stanowią niezwykle potrzebne 
wcześniakowi czynniki przeciwdziałające infekcjom 24. Współdziałając, inaktywują 
one, niszczą lub wiążą pewne mikroorganizmy, zapobiegając ich przywarciu do 
błon śluzowych 25. Wraz z mlekiem dziecko otrzymuje również żywe komórki 
matki (rys. 2). Zapewniają one niemowlęciu ochronę immunologiczną i obejmują 
pochodzące z krwi leukocyty, komórki nabłonkowe gruczołu mlekowego, komórki 
macierzyste oraz fragmenty komórek 26–28. Dziecku przekazywana jest także znaczna 
ilość pochodzących z mleka matki oligosacharydów. Wykazano, że spełniają one 
istotną funkcję immunologiczną, działając jako probiotyki wspierające rozwój bakterii 
komensalnych w układzie pokarmowym 29 (tabela 1). Działają również jako analogi 
receptorów, hamując wiązanie patogenów – w tym rotawirusów – z powierzchnią 
układu pokarmowego 30–32. W mleku matki znajdują się także bakterie komensalne, 
które stają się częścią mikroflory jelit niemowlęcia i mają wpływ na procesy zapalne 
oraz immunomodulujące. Bakterie komensalne nie tylko zapobiegają nadmiernemu 
rozwojowi bakterii patogennych, ale także zakwaszają środowisko jelit, wywołują 
fermentację laktozy, rozbijają lipidy i białka oraz produkują witaminę K i biotynę 33–35. 

Rysunek 1 – Odruch wypływu mleka
W odpowiedzi na bodziec do krwiobiegu matki uwalniana jest z tylnego płata przysadki oksytocyna. 
Oksytocyna wiąże się z receptorami komórek mioepitelialnych otaczających pęcherzyki mleczne. Następuje 
skurcz tych komórek, wypychający mleko z pęcherzyka do kanalików prowadzących do brodawki sutkowej.
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mioepitelialnych
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Ze względu na złożoność i bioaktywność pokarmu matki ważne jest, by wszelkie 
przetwarzanie mleka miało na celu zachowanie aktywności i integralności cennych 
składników. 

Mleko matek wcześniaków różni się od mleka kobiet rodzących terminowo. 
Mleko wcześniacze ma wyższą wartość energetyczną oraz zawartość lipidów, 
białka, azotu, niektórych witamin i minerałów. Wyższa jest również zawartość 
w nim czynników odpornościowych, w tym komórek, immunoglobulin i substancji 
przeciwzapalnych 36, 37. Skład mleka wcześniaczego ma szczególne znaczenie 
dla rozwoju układu pokarmowego i nerwowego oraz ochrony immunologicznej 
wcześniaków 6. Choć mleko matki zalecane jest dla wszystkich wcześniaków 5, nie 
jest w stanie w pełni zaspokoić wysokiego zapotrzebowania na składniki odżywcze 
rozwijającego się wcześniaka, zwłaszcza jeśli masa urodzeniowa dziecka jest 
bardzo niska (< 1500  g) 37, 38. Dlatego w przypadku niemowląt o masie urodzeniowej 
< 1500  g zalecane jest wzmacnianie podawanego mleka matki, by zapewnić 
możliwie najlepsze wzrastanie i rozwój 39. 

Tabela 1 – Składniki bioaktywne mleka z nakładającymi się efektami ochrony przed infekcjami oraz wpływem 
na rozwój układu pokarmowego noworodka 25

Funkcja Składnik

Kompensacja niedojrzałości rozwojowej 
układu pokarmowego

sIgA, laktoferyna, lizozym, PAF-
acetylohydrolaza, cytokiny, enzymy

Wspieranie rozwoju niedojrzałego 
układu pokarmowego

nukleotydy, oligosacharydy, czynniki 
wzrostowe

Zapobieganie infekcjom i zapaleniom sIgA, laktoferyna, lizozym, PAF-
acetylohydrolaza, cytokiny, membrany 
kuleczek tłuszczu mlecznego, 
oligosacharydy

Wspieranie rozwoju dobroczynnej 
mikroflory 

sIgA, laktoferyna, lizozym, 
oligosacharydy, kwas α- linolowy

Rysunek 2 – Widok tkanki gruczołowej sutka, stanowiącej źródło komórek macierzystych w mleku, podczas laktacji.
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Korzyści zdrowotne płynące z karmienia mlekiem matki

Wykazano, że karmienie mlekiem matki zmniejsza ryzyko wystąpienia i stopień 
nasilenia chorób, związanych z wcześniactwem, ze skutecznością zależną 
od dawki, zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia. Patel et al. 40 wykazali 
w badaniach zależność między przeciętną dzienną dawką mleka ludzkiego (ADDHM) 
a występowaniem chorób na OIOM-ach dla noworodków: każde zwiększenie dawki 
mleka ludzkiego o 10 ml/kg/dzień powodowało zmniejszenie zachorowalności 
na sepsę o 19%. U niemowląt otrzymujących najniższe dzienne dawki mleka 
matki (przec. <25 ml/kg/dzień) najwyższe było nie tylko ryzyko sepsy, ale również 
koszty pobytu na OIOM-ie (rys. 3). Autorzy wykazali, że szpital mógł zaoszczędzić 
20 384 USD na niemowlę, czyli łącznie 1,2 mln USD, zwiększając ADDHM do 
25–49 ml/kg/dzień przez pierwsze 28 dni życia niemowląt. Zwiększenie ADDHM do 
≥ 50 ml/kg/dzień pozwalało zaoszczędzić 31 514 USD na niemowlę i 1,8 mln USD 
ogółem. 

Podobne oszczędności występowały w kontekście innych chorób związanych 
z wcześniactwem. Ponieważ karmienie mlekiem matki znacząco obniża ryzyko 
wystąpienia i nasilenie sepsy o późnym początku, dysplazji oskrzelowo-płucnej, 
martwiczego zapalenia jelit i retinopatii wcześniaków, obniżeniu ulegają również 
dodatkowe koszty związane z tymi chorobami. Wykazano, że koszty te podczas 
pobytu na OIOM-ie dla noworodków mogą wynosić od 10 055 USD w przypadku 
sepsy o późnym początku do 31 565 USD w przypadku dysplazji oskrzelowo-
płucnej. Wpływając na obniżenie zapadalności i złagodzenie przebiegu tych chorób, 
karmienie mlekiem matki bezpośrednio obniża koszty hospitalizacji. Obniża również 
koszty pobytu na OIOM-ie nie związane z wymienionymi chorobami. Choć karmienie 
mlekiem matki na OIOM-ie wiąże się z pewnymi dodatkowymi, wynikającymi 
z logistyki wydatkami 41, płynące z niego korzyści znacznie przeważają nad 
względnie niskimi dodatkowymi kosztami dla matki i placówki 41.
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Rys. 3 – Koszty pobytu na OIOM-ie dla noworodków w zależności od dziennej dawki mleka matki. 
Zaadaptowano z: Patel et al. 40.
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Choć karmienie piersią wcześniaków może być początkowo utrudnione, istniejący 
stan wiedzy pozwala zalecić mleko matki jako pokarm dla wszystkich wcześniaków 
i niemowląt hospitalizowanych na czas wprowadzania karmienia piersią. W odróż-
nieniu od karmienia piersią podawanie odciągniętego mleka matki na OIOM-ie 
wymaga złożonego przetwarzania i przygotowywania pokarmu. Matki zachęca się 
do odciągania, zbierania i przechowywania mleka w celu podania dojelitowego bądź 
doustnego, procesy te mogą jednak zaszkodzić integralności pokarmu. Zbieranie, 
przechowywanie i przetwarzanie mleka matki wiąże się z ryzykiem utraty wartości 
odżywczej, zmniejszenia ilości pokarmu oraz zanieczyszczenia go 42, dlatego należy 
dołożyć starań, by utrata makro- i mikroskładników była jak najmniejsza, a ilość 
mleka dostępna dla wcześniaka możliwie największa. 

Wdrożenie przejrzystych zasad postępowania z mlekiem matki jest wobec tego klu-
czowym procesem, mającym początek w stosowaniu metod popartych badaniami. 
Aby zmaksymalizować ilość dostępnego mleka matki, konieczna jest odpowied-
nia inicjacja, rozwój i utrzymanie laktacji. Wspieranie utrzymania jakości mleka na 
OIOM-ie obejmuje odciąganie pokarmu i czyszczenie sprzętu z zachowaniem zasad 
higieny. Kluczowa jest również znajomość literatury poświęconej najlepszym prakty-
kom bezpiecznego przechowywania i postępowania z mlekiem; mogą one obejmo-
wać rozmrażanie, podgrzewanie i wzmacnianie mleka przed karmieniem (tabela 2).

Etapy karmienia mlekiem matki  
na OIOM-ie dla noworodków 

Tabela 2 – Etapy karmienia mlekiem matki na OIOM-ie dla noworodków i logistyka

Etapy karmienia mlekiem matki na 
OIOM-ie dla noworodków

Logistyka

Odciąganie:  Odciąganie w domu 
lub na OIOM-ie

I  odciągacz
I  lejki
I  maksymalizacja pobierania pokarmu
I  higiena zbierania pokarmu
I  pojemniki na mleko

Transport:  Transport z domu 
lub przechowywanie 
w szpitalu

I  schładzanie
I  opisywanie etykiet 
I  łączenie porcji 

Przechowywanie:  W temperaturze 
pokojowej, 
schłodzone lub 
zamrożone

I  optymalny czas przechowywania
I  wzmacnianie
I  pasteryzacja

Przygotowanie  
do karmienia:  Rozmrażanie 

i podgrzewanie

I  optymalna temperatura 
I   podgrzewanie z wykorzystaniem 

wody lub bez
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Odciąganie pokarmu

W przypadku matek wcześniaków procedura karmienia często zaczyna się od 
odciągania mleka, mającego na celu inicjację i rozwój laktacji. Wcześniaki urodzone 
przed 34. tygodniem ciąży ze względu na niedojrzałość neurologiczną, choroby 
układu oddechowego i inne kwestie medyczne mogą początkowo nie być w stanie 
ssać piersi 43 i muszą polegać na mleku odciąganym. Ich matki mogą mieć trudno-
ści z zainicjowaniem, rozwojem i utrzymaniem laktacji, związane ze zbyt wczesnym 
stadium dojrzałości gruczołu piersiowego, brakiem ssania piersi przez dziecko, 
problemami emocjonalnymi wynikającymi z przedwczesnego porodu oraz brakiem 
dostępu do odpowiedniego sprzętu i wsparcia 44.

Inicjacja, rozwój i utrzymanie laktacji

Laktogeneza rozpoczyna się od stadium zróżnicowania wydzielniczego (dawniej 
noszącego nazwę laktogenezy I) w trakcie ciąży; czyli rozwoju gruczołu piersiowego 
mającego na celu przystosowanie go do funkcji wydzielania mleka. W stadium tym 
następuje znaczący rozwój tkanki gruczołowej piersi oraz, w drugiej połowie ciąży, 
różnicowanie komórek nabłonkowych pęcherzyków mlecznych w komórki wydziela-
jące mleko – laktocyty 45 (rys. 4). Uważa się, że dla inicjacji i determinacji przebiegu 
laktacji kluczowe znaczenie mają pierwsze dwa tygodnie po porodzie 46, 47. U matek 
noworodków donoszonych ilość mleka zaczyna gwałtownie wzrastać około 36 godzin 
po porodzie. Ilość produkowanego mleka jest w znacznym stopniu kwestią indywidu-
alną. Przeciętnie wynosi ona ~50–100  ml/d w pierwszej dobie po porodzie, ~500  ml/d 
w piątej dobie i ~750–800  ml/d w miesiąc po porodzie 48, 49. U matek zmuszonych 
odciągać pokarm istnieje jednak ryzyko opóźnionej inicjacji oraz 2,81 razy większe 
ryzyko produkcji zbyt małej ilości pokarmu (mniej niż 500 ml/d) w miesiąc po porodzie. 
Występuje także większe zróżnicowanie laktacji niż u matek noworodków donoszo-
nych 50. Dodatkowo istnieją wskazania, że produkcja mleka u matek zmuszonych 
do korzystania z odciągaczy zatrzymuje się zazwyczaj na poziomie 340–640 ml/d, 
zamiast dalej wzrastać 50, 51.

Rysunek 4 – Elementy wydzielającego mleko laktocytu w pęcherzyku mlecznym 

Naczynie krwionośne

Siateczka endopla-
zmatyczna szorstka

Jądro

Aparat Golgiego

Połączenia ścisłe/
szczelinowe

Mleko
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Dlatego dla zapewnienia stałego rozwoju laktacji w pierwszych tygodniach po poro-
dzie, kluczowe znaczenie ma opróżnianie piersi poprzez bezpośrednie karmienie 
piersią lub odciąganie. Wykazano, że u matek noworodków donoszonych odcią-
ganie pokarmu po karmieniu, by w większym stopniu opróżnić pierś, prowadzi do 
zwiększonej produkcji mleka 52. Dlatego uważa się, że efektywne opróżnianie piersi 
ma podstawowe znaczenie dla zwiększenia laktacji u matek zmuszonych korzystać 
z odciągaczy. Jednakże u wielu matek wcześniaków efektywne usuwanie mleka 
z piersi jest w tym okresie bardzo trudne, co może prowadzić do niewystarczającej 
produkcji pokarmu 38.

Maksymalizacja produkcji pokarmu

Wspieranie matki poprzez wczesne, regularne i skuteczne odciąganie znacząco 
przyspiesza aktywację wydzielania pokarmu i zwiększa ogólną produkcję mleka po 
przedwczesnym porodzie 53–55. Wcześniejsze dane jednoznacznie wskazywały na 
fakt, że wczesne odciąganie zwiększa produkcję mleka; za odciąganie wczesne 
uważano takie, które następowało w ciągu sześciu godzin po porodzie 53–55. Jednak 
odciąganie w pierwszej godzinie po porodzie skutkuje jeszcze większą poprawą 
produkcji pokarmu u matek wcześniaków 56, 57. Badanie pilotażowe wykazało, że 
matki rozpoczynające odciąganie w pierwszej godzinie po porodzie (w porównaniu 
z odciąganiem 2–6 godzin po porodzie) uzyskały większą łączną produkcję mleka 
przez pierwszych 7 dni (1374 vs 608 ml), większą produkcję w 3 tygodnie po poro-
dzie (614 vs 267 ml/dzień), a także wcześniejszą aktywację wydzielania pokarmu 
(80 vs 136 godzin) 56. Choć konieczne jest powtórzenie tych wyników w badaniu 
na większą skalę, wskazują one na istotność wczesnego rozpoczęcia odciągania 
u matek zależnych od laktatora.

Matki często odciągające pokarm (więcej niż 6 razy na dzień) osiągają w 5. i 6. tygo-
dniu po porodzie większą produkcję mleka niż matki odciągające rzadziej 53, 58. 
U matek wcześniaków większa częstotliwość odciągania wiązała się również 
z dłuższą, wynoszącą ponad 40 tygodni, laktacją 55. Choć korzyści te zaczynają 
występować przy 6 odciągnięciach na dzień, zaleca się, by matki odciągały pokarm 
8–10 razy w ciągu 24 godzin 59, aby zapobiec zmniejszeniu tempa syntezy mleka 60.

Uważa się, że bardziej skuteczne są odciągacze imitujące naturalny wzorzec ssania 
zdrowego, karmionego piersią niemowlęcia. Wykazano, że przed wystąpieniem 
wypływu mleka niemowlę ssie szybko. Gdy mleko zaczyna płynąć zmniejsza się 
częstotliwość zassań, a niemowlę stosuje silniejsze podciśnienie, by pobierać 
pokarm 61. Laktatory typu szpitalnego powielające ten dwufazowy wzorzec stymu-
lacji wypływu i odciągania mleka są bardziej efektywne, niż urządzenia jednofazowe 
i zapewniają większą wygodę podczas odciągania mleka. Dwufazowy wzorzec 
wykorzystany w omawianym badaniu rozpoczynał się od fazy stymulacji, o częstotli-
wości ponad 100 cykli na minutę, mającej na celu wywołać wypływ mleka. Następ-
nie matki przełączały urządzenie w fazę odciągania właściwego, której częstotli-
wość wynosiła około 60 cykli na minutę. U matek korzystających z takiego wzorca 
dwufazowego przy najwyższym niepowodującym dyskomfortu podciśnieniu usuwa-
nie mleka było wydajniejsze i bardziej efektywne niż u matek stosujących słabsze 
podciśnienie 62–64. 
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Niedawno opracowano także odciągacz elektryczny naśladujący wzorzec ssania 
noworodka podczas pierwszych dni laktacji. Ten wzorzec inicjujący, stosowany 
przed wystąpieniem aktywności wydzielniczej, składa się z trzech faz, łącznie trwają-
cych piętnaście minut. Są to dwie fazy stymulacji, o częstotliwości cykli 120 i 90 na 
minutę, oraz faza odciągania, o częstotliwości cykli 34 – 54 na minutę, przeplatane 
przerwami. U matek stosujących ten program przed zapoczątkowaniem laktacji 
i standardowy program 2-Phase Expression po nim dzienna produkcja pokarmu 
w 6.–13. dniu po porodzie oraz produkcja na minutę odciągania były znacząco 
wyższe, niż u matek stosujących wyłącznie program dwufazowy (rys. 5) 65. Również 
matki noworodków donoszonych, hospitalizowanych na oddziale intensywnej opieki 
kardiologicznej, które korzystały z laktatora osiągały przy użyciu tego wzorca odpo-
wiednią produkcję mleka w 7 dni po porodzie 66.

Ś
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Rysunek 5 – Kontrolowane badanie randomizowane, pokazujące znacząco wyższą dzienną produkcję mleka 
(p<0,05) w dniach 6–13, jeśli użyty był wzorzec inicjujący, a po nim program dwufazowy, w porównaniu do 
zastosowania jedynie wzorca dwufazowego 65. Wyższa produkcja porównywalna jest z tą u karmiących piersią 
matek donoszonych niemowląt 49.

Matkom zaleca się korzystanie z odciągaczy elektrycznych, ważne jest jednak, by 
lejki używane do odciągania były odpowiednio dopasowane do każdej piersi 67. 
Użycie niewłaściwie dopasowanych lejków może prowadzić do niewystarczającego 
opróżnienia piersi oraz bólu i urazów brodawki sutkowej 68, 69. Matki noworodków 
na OIOM-ie często bada się w celu początkowego dopasowania lejka, jednak przy 
przedłużonym okresie odciągania konieczna może być więcej niż jedna zmiana 
jego rozmiaru 68. Stopień rozszerzenia brodawki, ilość tkanki piersi znajdująca się 
w tunelu i stopień wciśnięcia lejka w tkankę mogą utrudnić wypływ mleka, ponieważ 
uciskają powierzchniowe kanaliki mleczne 70. Nie istnieją jednak oparte na badaniach 
wskazówki dotyczące właściwego dopasowania lejka.
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Rysunek 6 – Produkcja mleka w ciągu 2, 5, 10 i 15 minut jest wyższa przy odciąganiu z obu piersi 
jednocześnie (Symultaniczne) niż przy odciąganiu z każdej piersi po kolei (Sekwencyjne). Zaadaptowano z: 
Prime et al. 75
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Ważne jest również dopasowanie lejka do anatomii piersi i brodawki, aby zminima-
lizować tarcie i urazy brodawki sutkowej oraz otoczki spowodowane kontaktem 
z wnętrzem tunelu lejka 69, 71, 72. Wskaźniki kliniczne prawidłowego doboru lejka 
obejmują: swobodne poruszanie się brodawki wewnątrz tunelu, brak (lub mini-
malny fragment) otoczki wciągniętej do tunelu, brak zbielenia, bolesności i pękania 
brodawki oraz brak uczucia dyskomfortu u odciągającej pokarm matki 68. Pomocne 
może być również użycie lejków ogrzanych do temperatury 39 °C, ponieważ dzięki 
temu można szybciej uzyskać pierwsze 80% mleka, niż przy użyciu lejków o tempe-
raturze otoczenia. Nie wykazano jednak różnic w ilości odciągniętego mleka w ciągu 
15 minut 73.

Odciąganie pokarmu z obu piersi jednocześnie przy użyciu laktatora elektrycznego 
pozwala pobierać mleko wydajniej niż w przypadku odciągania sekwencyjnego - z 
każdej piersi po kolei. Odciąganie podwójne skutkuje większą produkcją pokarmu 
(rys. 6) u matek wcześniaków  69, 74 i noworodków donoszonych 75. Wykazano także, że 
u matek odciągających z obu piersi jednocześnie następował dodatkowy wypływ mleka, 
a wartość energetyczna uzyskanego pokarmu była wyższa 75. Inne czynniki mogące 
wspomóc laktację u matek korzystających z laktatorów to odciąganie w łóżku lub innym 
otoczeniu, sprzyjającym odprężeniu i zmniejszającym stres 76; bezpośredni kontakt 
fizyczny z dzieckiem, wpływający na wzmocnienie i wydłużenie laktacji 14, 15, 77, 78; nieod-
żywcze ssanie piersi, uznawane za czynnik stymulujący uwalnianie oksytocyny i prolak-
tyny oraz zwiększający laktację; 76 oraz masaż piersi podczas odciągania, zwiększający 
ilość odciągniętego pokarmu 69, 79 i jego wartość energetyczną 80. 

Zaleca się, by matki uczono ręcznego odciągania pokarmu we wczesnym okresie 
poporodowym 69, 79. Takie wczesne wsparcie obejmuje zazwyczaj wyjaśnienie matce, 
jak funkcjonuje jej pierś i czego należy oczekiwać. Odciąganie wyłącznie ręczne 
przyniosło niejednoznaczne rezultaty w badaniach dotyczących matek wcześniaków. 
Zwiększało co prawda produkcję siary w dwóch pierwszych dniach po porodzie 81, 
wiązało się też jednak z mniejszą produkcją mleka przez pierwsze 8 dni w porów-
naniu z korzystaniem z odciągacza elektrycznego 82. Dlatego matki powinno się 
informować o różnych możliwościach odciągania pokarmu.
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Higiena zbierania pokarmu

Pierwszą linią obrony przed bakteriami i innymi patogenami jest mycie rąk 83. 
Laktatory, zestawy do odciągania i butelki stanowią potencjalne źródło zanie-
czyszczeń 84, 85. Zestawy do odciągania składają się zazwyczaj z podłączanych do 
odciągacza lejków oraz drenów. Problemem jest możliwe skażenie bakteriami lub 
pleśnią drenów mających kontakt mlekiem lub wodą 42. Matki mogą dezynfekować 
zestawy do odciągania w czasie przerw w użytkowaniu lub korzystać z zestawów 
jednorazowych, które można zdezynfekować pomiędzy użyciem i zutylizować po 
jednym dniu. Utylizacja zestawów osobistych po jednym dniu użytkowania może być 
korzystniejsza od autoklawowania, które jest kosztowne i może skutkować zdekom-
pletowaniem zestawu 86, 87.

Łączenie porcji i kontrola odciągniętego mleka 

W szpitalu mleko matki jest zwykle przechowywane w oddzielnym pojemniku po 
każdym odciąganiu 42. Jednak kwestią sporną jest, czy mleko z każdego odciągania 
powinno być przechowywane osobno, czy też należy łączyć porcje mleka odcią-
gnięte w ciągu 24 godzin. W szczególności zasugerowano, że dzięki łączeniu porcji 
można zapewnić większą stabilność zawartości energetycznej pomiędzy karmie-
niami. Jedno z badań wykazało, że łączenie porcji mleka odciągniętego w ciągu 
24 godzin nie skutkowało zwiększoną kolonizacją bakteryjną, pozwoliło natomiast 
zmniejszyć wahania w zawartości energetycznej oraz ilości białka, tłuszczu i węglo-
wodanów w stosunku do porcji przechowywanych oddzielnie, których wartość kalo-
ryczna różniła się nawet o 29%. Ponieważ zawartość składników odżywczych mleka 
z różnych sesji odciągania różni się znacząco od uśrednionej wartości z 24 godzin, 
sugerowano, że niemowlę może otrzymywać niewłaściwe dawki kalorii i składników 
odżywczych. Co ciekawe, wykazano, że rozwiązanie w postaci zlewania mleka 
zwiększa poziom satysfakcji u matek w porównaniu ze zbieraniem indywidualnym. 
Dlatego łączenie porcji mleka może być sposobem na dobranie odpowiedniego 
wzmocnienia i polepszenie wartości odżywczych dostarczanego dziecku pokarmu 88. 

Kolejną korzyścią płynącą z łączenia porcji jest konieczność opisania tylko jednej 
butelki, nie wielu, jak przy zbieraniu indywidualnym. Ponieważ na OIOM-ie przecho-
wuje się i monitoruje odciągnięte mleko, nieprawidłowe opisanie pojemników może 
prowadzić do popełnienia błędu 89. Odpowiednie oznakowanie – podanie imienia 
i nazwiska pacjenta, rodzaju i ilości mleka oraz daty odciągnięcia – pozwala zminima-
lizować liczbę pomyłek. Pomocne mogą być również dodatkowe metody, jak prze-
chowywanie mleka każdej matki w osobnym pudełku w lodówce lub zamrażalniku, lub 
stosowanie kodów kreskowych (częstsze w przypadku mleka od dawczyń) 42, 90, 91.
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Przechowywanie mleka na OIOM-ie dla noworodków

Aby zapewnić optymalne żywienie niemowlęcia, konieczne jest właściwe przechowywa-
nie odciągniętego mleka na OIOM-ie. Świeże mleko zawiera żywe komórki matki 28, 92, 
posiada również najwyższą zawartość składników odżywczych, czynników wzrostowych 
i innych cennych komponentów 25. W miarę upływu czasu, a także na skutek  zmien-
nych temperatur, słabnie działanie tych składników, rośnie natomiast ryzyko skażenia 
bakteryjnego i rozwoju patogenów. Świeże mleko matki nie jest jałowe; zawiera wiele 
mikroorganizmów, w tym bakterie patogenne i niepatogenne, wirusy, mykobakterie oraz 
grzyby 93–97. Zawartość bakterii w mleku kobiecym jest zróżnicowana, zazwyczaj jednak 
większość stanowią bakterie niepatogenne, pochodzące z flory bakteryjnej skóry piersi 
lub brodawki matki, lub mikroorganizmy chroniące układ pokarmowy noworodka, prze-
noszone do piersi drogą jelitowo-sutkową 98.

Wpływ przechowywania pokarmu na jego zawartość mikrobiologiczną, komponenty 
tłuszczowe i komórkowe, właściwości antybakteryjne oraz przeciwutleniające jest 
szeroko badany, wiele jego aspektów wciąż jednak jest nieznanych. Oprócz zmian 
wynikających z czasu przechowywania istnieją też problemy związane z temperaturą 
– pokojową bądź panującą w lodówce lub zamrażalniku.

Temperatura pokojowa 

Przeprowadzono badania dotyczące wpływu przechowywania w temperaturze 
pokojowej na jakość mleka – w różnych badaniach definiowanej w zakresie 25–38°C 
– przez różny czas. Jedno z badań oceniało zmianę jakości mleka po 24 godzinach 
przechowywania w temperaturach 15, 25 oraz 38 °C. Autorzy wykazali, że choć 
w temperaturze 15 oraz 25 °C proteoliza oraz zmiany w ilości enzymów trawiennych 
po 24 godzinach były minimalne, lipoliza zachodziła bardzo szybko – już po kilku 
godzinach – i skutkowała zwiększeniem zawartości wolnych kwasów tłuszczowych 
o 440–710%. Również rozwój bakterii, głównie niepatogennych, przez pierwsze 
4–8 godzin był minimalny przy 15 °C i niski przy 25 °C, jednak znacząco szybszy po 
4 godzinach przy 38 °C. Autorzy wyciągnęli wniosek, że mleko można bezpiecznie 
przechowywać przez 24 godziny w 15 °C i przez 4 godziny w 25 °C 99. Bardziej 
rygorystyczne metody badania aktywności białka w mleku wykazały dalsze obniżenie 
zawartości ß-kazeiny po 24 godzinach w temperaturze 25 °C 100, 101, a także spadek 
poziomu lipazy po 2 godzinach w temperaturze 25 °C 100. Dlatego optymalny czas 
przechowywania mleka w temperaturze pokojowej (25 °C) nie przekracza 4 godzin, 
zwłaszcza na OIOM-ie dla noworodków 42. Uważa się jednak, że mleko przezna-
czone do karmienia zdrowych, donoszonych niemowląt można przechowywać 
w bardzo czystym środowisku przez 6–8 godzin 42 (tabela 3).
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Chłodzenie 

W temperaturze chłodzenia, zazwyczaj określanej w przedziale 0–4°C, mleko ludzkie 
zachowuje integralność dłużej niż w temperaturze pokojowej 102. Najobszerniejsze 
z badań analizujących przechowywanie w temperaturze 4 °C sugeruje 96 godzin 
(4 dni) jako maksymalny czas przechowywania schłodzonego mleka 103. Po 96 godzi-
nach przechowywania w temperaturze 4 °C mleka schłodzonego po odciągnięciu nie 
zaobserwowano znaczących zmian w osmolalności, ogólnej kolonizacji bakteryjnej 
i kolonizacji przez bakterie gram-ujemne, a także w zawartości makroskładników 
i czynników odpornościowych, w tym tłuszczów, sIgA i laktoferyny. Co więcej, wyka-
zano, że schłodzenie mleka spowalnia rozwój bakterii gram-dodatnich 104. Sugeruje 
to, że żywe czynniki obronne w mleku zapobiegają skażeniom 105. W badaniach nad 
chłodzeniem mleka konsekwentnie obserwowano także wzrost stężenia wolnych 
kwasów tłuszczowych i wynikający z niego wzrost kwasowości w wyniku lipo-
lizy 103, 106. Uważa się jednak, że produkty lipolizy nie stanowią zagrożenia, ponie-
waż mają działanie antywirusowe, antybakteryjne i antypierwotniakowe 103, 106–109. 
Po 48 godzinach przechowywania zaobserwowano spadek liczby białych krwinek, 
w tym makrofagów i limfocytów, a także ogólnej zawartości białka 103. W oparciu 
o wyniki tych badań zaleca się czas przechowywania w temperaturze 4 °C krótszy 
niż 4 dni, zwłaszcza w przypadku niemowląt na OIOM-ach 42. Dopuszczalny czas 
przechowywania, w bardzo czystym środowisku, mleka do karmienia niemowląt 
donoszonych wynosi 5–8 dni 110 (tabela 3). 

Zamrażanie 

Za optymalne dla OIOM-ów uznaje się przechowywanie zamrożonego mleka w tempe-
raturze –20 °C przez okres maksymalnie 3 miesięcy 42. Przez 3 miesiące zachowana 
zostaje zawartość witamin A, E i B, białka, tłuszczu, enzymów, laktozy, cynku, immu-
noglobulin, lizozymu i laktoferyny, choć po 1 miesiącu może nastąpić utrata wita-
miny C 111–114. Wzrost liczby bakterii nie jest znaczący przez pierwsze 6 tygodni 115, 116. 
Jednak ogólne właściwości bakteriobójcze mleka zamrożonego są mniejsze niż 
świeżego 117, 118. Za akceptowalne na OIOM-ach dla noworodków uznaje się prze-
chowywanie w temperaturze < –20 °C przez maksymalnie 12 miesięcy 42. Głębokie 
zamrażanie, w temperaturze –80 °C, może być skuteczniejszym sposobem zacho-
wania bakteriobójczych właściwości mleka ludzkiego, zwłaszcza na OIOM-ie dla 
noworodków 116. Podczas zamrażania może nastąpić śmierć żywych komórek, np. 
fagocytów, oraz zmiany w smaku i zapachu pokarmu wywołane rozbijaniem tłuszczu 
na kwasy tłuszczowe przez lipazę 110. Wykazano, że ponowne zamrożenie mleka 
rozmrażanego w lodówce nie powoduje namnożenia bakterii do niebezpiecznego 
poziomu 119, uważa się jednak, że mleka rozmrożonego całkowicie, do temperatury 
pokojowej, nie należy zamrażać ponownie 42. Materiał badawczy dotyczący dopusz-
czalnego czasu przechowywania mleka rozmrożonego do temperatury pokojowej, 
a także wpływu zmian temperatury i pojemnika na jakość mleka jest ograniczony 42. 
Jednakże nawet mleko przechowywane w zamrażalniku przez kilka miesięcy wciąż 
posiada lepsze właściwości niż mieszanka mleczna. Mleko schłodzone uważa się za 
świeże, powinno więc zostać zużyte przed mlekiem zamrożonym 42. 



18 MEDELA

Mleko matki Optymalny czas przechowywania

Mleko świeżo odciągnięte
Temperatura pokojowa:
W lodówce:
W zamrażarce:

≤ 4 godziny 117, 120

≤ 4 dni 103

≤ 3 miesiące. Dopuszczalny czas 
≤ 12 miesięcy 111–114 

Mleko zamrożone
Temperatura pokojowa: 

W lodówce: 

W zamrażarce:

Rozmrozić do temperatury pokojowej,  
zużyć w ciągu ≤ 4 godzin 117, 121

Rozmrozić w lodówce, zużyć w ciągu 
≤ 24 godzin 
Nie zamrażać ponownie 

Mleko świeżo odciągnięte, 
wzmocnione  
Temperatura pokojowa:
W lodówce:
W zamrażarce:

 

Nie przechowywać w temperaturze pokojowej
≤ 24 godziny 105, 122–125 
Nie zamrażać 

Mleko zamrożone, wzmocnione 
lub pasteryzowane
Temperatura pokojowa:
W lodówce:
W zamrażarce:

Nie przechowywać w temperaturze pokojowej 
≤ 24 godziny
Nie zamrażać ponownie

Podgrzane do temperatury ciała
Temperatura pokojowa:
W lodówce:
W zamrażarce:

Do natychmiastowego podania
Wylać 
Wylać

Tabela 3 – Wskazówki dotyczące przechowywania mleka matki na OIOM-ach dla noworodków. Zaadaptowano 
z HMBANA 42.
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Rysunek 7 – Wyliczona ilość zachowanych białek: laktoferyny, sIgA i lizozymu, po 30 minutach pasteryzacji 
w temperaturach z zakresu 40–62,5 °C, w eksperymentalnym pasteryzatorze. Zaadaptowano z: Czank et al. 126.

Przygotowanie 

Przygotowanie mleka do podania dziecku wymaga szeregu procesów, obejmujących 
rozmrażanie, podgrzewanie i wzmacnianie. Każdy z tych procesów może wpłynąć 
na skład mleka i stworzyć ryzyko jego skażenia. 

Rozmrażanie i podgrzewanie mleka 

Rozmrażanie mleka jest niezbędne po jego zamrożeniu. Rozmrażane mleko 
zazwyczaj pozostawia się na odpowiedni czas w lodówce bądź łagodnie ogrzewa. 
Choć istnieje niewiele materiału badawczego poświęconego optymalnej metodzie 
rozmrażania mleka, wiadomo, że pasteryzacja (podgrzanie na 30 minut do tempe-
ratury 62 °C) mleka dawczyń znacząco zmniejsza zawartość składników immuno-
logicznych i przeciwzapalnych, w tym sIgA, laktoferyny i lizozymu, a także liczbę 
bakterii probiotycznych i białych krwinek. Straty te są mniejsze, jeśli pasteryzacja 
przeprowadzana jest w niższej temperaturze 126 (rys. 7).

Mleko na OIOM-ach dla noworodków często jest rozmrażane przez pozostawienie 
w lodówce lub w temperaturze pokojowej albo przez zanurzenie w ciepłej wodzie. 
Korzystanie z kuchenki mikrofalowej bądź gorącej lub wrzącej wody nie jest zale-
cane, metody te pogarszają bowiem przeciwinfekcyjne właściwości mleka 127, 128. 
Metody wykorzystujące wodę, zarówno do rozmrażania jak i podgrzewania, zazwy-
czaj polegają na umieszczeniu butelek bądź pojemników z mlekiem w kąpieli wodnej 
bądź zbiorniku z wodą 42. Istnieje jednak potencjalne ryzyko zanieczyszczenia 
pokarmu, jeśli woda dostanie się pod lub do wewnątrz zakrętki butelki 42, 129. Według 
zaleceń dla banków mleka kobiecego 42 pokarm powinnien być szybko rozmrożony 
w pojemniku z wodą o temperaturze nie wyższej niż 37 °C. Nie wolno przy tym 
dopuścić, by woda miała kontakt z zakrętką butelki. Mleko powinno być rozmra-
żane, dopóki nie pozostaną w nim jedynie kryształy lodu, następnie umieszczone 
w lodówce. Nie zaleca się pozostawiania rozmrożonego mleka w temperaturze 
pokojowej na więcej niż kilka godzin, by nie dopuścić do rozwoju bakterii 118. 
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Temperatura mleka może mieć również wpływ na tolerancję karmienia dojelitowego 
przez niemowlę. Przypuszcza się, że temperatura podawanego pokarmu może mieć 
wpływ na temperaturę ciała niemowlęcia. Ponieważ wykazano, że dożylne podanie 
płynów o temperaturze pokojowej wpływa na obniżenie temperatury ciała niemow-
lęcia, zaleca się ogrzewanie płynów do wlewów dożylnych, takich jak krew i roz-
twór soli, do temperatury ciała przed ich podaniem 130, 131. Na wielu OIOM-ach dla 
noworodków podgrzewanie jest ważnym etapem w przygotowywaniu mleka matki. 
Jednakże seria badań oceniających wpływ podgrzewania mleka na stabilność stanu 
wcześniaków oraz na treść zalegającą w żołądku przyniosła niejednoznaczne wyniki. 
Po dożylnym podaniu pokarmu o temperaturze pokojowej wykazano spadek tempe-
ratury w odbycie oraz w żołądku w porównaniu do pomiarów po podaniu pokarmu 
o temperaturze ciała; nie wykazano jednak różnic w tempie metabolizmu 130 –132. Jedno 
z badań wykazało, że temperatura ciała wcześniaków mierzona pod pachą wzrastała 
o maks. 0,44°C podczas karmienia podgrzanym pokarmem; autorzy badania nie 
zaobserwowali jednak towarzyszących temu zmian tętna, częstości oddechów ani 
saturacji 133. Z kolei wcześniaki karmione dojelitowo pokarmem chłodnym, o tempera-
turze pokojowej i temperaturze ciała wykazywały lepszą tolerancję pokarmową i miały 
mniejszą ilość treści zalegającej w żołądku, gdy otrzymywały pokarm o temperaturze 
ciała (37 °C), niż gdy pokarm był chłodny (10 °C); w badaniu nie uwzględniono jednak 
metody karmienia 134. Inne badania dotyczące wcześniaków nie wykazały różnic 
w temperaturze ciała, opróżnianiu żołądka, czy zmian tętna, zależnych od temperatury 
podawanego dojelitowo pokarmu (chłodny, w temperaturze pokojowej lub temperatu-
rze ciała) 135, 136. Niemowlętom donoszonym można podawać mleko chłodne, o tem-
peraturze pokojowej lub podgrzane 110; dowody są mniej jednoznaczne w przypadku 
wcześniaków. 

Obecne zalecenia dotyczące podgrzewania pokarmu podkreślają, że mleko należy 
ogrzewać w zbiorniku z ciepłą wodą lub trzymając butelkę pod bieżącą ciepłą wodą, 
przy czym dla uniknięcia zanieczyszczenia zakrętka nie powinna mieć kontaktu 
z wodą 42. Regulacja oraz osiąganie optymalnej temperatury metodami podgrzewa-
nia wykorzystującymi wodę stanowi wyzwanie. Osiągnięcie optymalnej temperatury 
wymaga uwzględnienia szeregu czynników, w tym: objętości mleka, jego tempera-
tury przed rozpoczęciem podgrzewania, rozmiaru pojemnika z mlekiem i tempera-
tury wody. W jednej z placówek odnotowano zakres temperatur kąpieli wodnej od 
23,5 °C do 45,5 °C na początku podgrzewania i od 23,8  °C do 38,4 °C pod koniec 
podgrzewania. Wskutek tego również rozpiętość temperatur mleka podczas karmie-
nia była znacząca i wynosiła od 21,8 °C do 36,2 °C, co sugeruje, że ocenianie, kiedy 
mleko ma właściwą temperaturę często jest błędne 133. W innym badaniu wykazano 
zbliżoną rozpiętość temperatur kąpieli wodnej podczas 419 karmień, wynoszącą 
od 22 ºC do 46 ºC, średnio ~31 ºC, co wskazuje na brak standaryzacji procesów 
podgrzewania 137.
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Wzmacnianie mleka  

Mleko matki jest zalecane jako pokarm do podawania dojelitowego oraz doust-
nego na OIOM-ach dla noworodków. Jednak mleko, świeże i mrożone, często 
wymaga wzmocnienia białkami, składnikami odżywczymi, witaminami i minerałami, 
by zaspokoić wysokie zapotrzebowanie wcześniaka na składniki odżywcze. Poziom 
mikro- i makroskładników, zazwyczaj gromadzonych w organizmie podczas ostat-
niego trymestru in utero 39, przy przedwczesnym porodzie jest znacząco niższy, co 
oznacza konieczność szybkiego ich uzupełnienia. Dlatego wzmacnianie podawa-
nego pokarmu zalecane jest w przypadku wszystkich niemowląt o masie urodzenio-
wej <1500  g, ale można je także zalecić w przypadku innych niemowląt 138.

Jeśli mleko matki jest niedostępne, bądź dostępne w niewystarczającej ilości, często 
podaje się mleko od dawczyń 37, 38. Mleko od dawczyń jest zazwyczaj uboższe 
w białka niż mleko matki, dlatego wymaga wzmocnienia większą ilością składni-
ków 37, 38. W wielu szpitalach wzmacnia się mleko, aby zwiększyć dawkę białka, 
kalorii, wapnia, fosforu i innych składników odżywczych dla wcześniaków, które 
osiągnęły ilość przyjmowanego pokarmu wynoszącą ok. 100 ml/kg/dzień; nie jest 
to jednak powszechnie przyjęta praktyka 139. W Stanach Zjednoczonych dla szpitali 
chcących uniknąć wzmacniania preparatami na mleku krowim dostępne są wzmac-
niacze na mleku kobiecym. Dotychczasowe badania pokazują, że dieta oparta 
wyłącznie na mleku kobiecym zmniejsza ryzyko martwiczego zapalenia jelit, wyma-
gającego interwencji medycznej lub chirurgicznej 140, 141. Jeśli mleko kobiece nie jest 
dostępne, niemowlętom podaje się mieszankę mleczną dla wcześniaków, jednak jej 
biologiczna dostępność składników odżywczych jest mniejsza 142. Wykazano także, 
że dieta oparta wyłącznie na mleku kobiecym, także od dawczyń i wzbogacanym, 
zmniejsza ryzyko wystąpienia martwiczego zapalenia jelit w porównaniu z dietą 
opartą na mieszance mlecznej 140.

Mimo zalet wzmacniania mleka, stosowanie go wiąże się ze zmianami wartości 
funkcjonalnej pokarmu naturalnego. Wykazano, że używanie wzmacniaczy opartych 
na mleku krowim zmienia i upośledza działanie antybakteryjne mleka kobiecego 105, 125. 
Wzmacniacze mogą zmienić skład mleka, należy więc szczególnie uważać przy prze-
chowywaniu go i chronić przed zanieczyszczeniem. W przypadku pokarmu wzmoc-
nionego szybciej wzrasta poziom zanieczyszczeń oraz osmolalność 143, 144, dlatego 
ważne jest przestrzeganie wskazówek oraz instrukcji producenta wzmacniacza. Dla 
zmniejszenia osmolalności sugeruje się dodawanie wzmacniaczy przy użyciu metod 
aseptycznych 122, 123 , w temperaturze pokojowej lub niższej 145. Zaleca się również, by 
czas przechowywania w przypadku mleka wzmocnionego był krótszy. Dopuszczalny 
czas przechowywania zmienia się w zależności od tego, czy mleko jest świeże, czy 
zamrożone, czy było wcześniej rozmrażane i jak długo znajdowało się w temperaturze 
pokojowej 146 (tabela 3).
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Karmienie 

Ostatnim etapem ścieżki logistycznej, jaką przechodzi mleko matki jest karmienie 
niemowlęcia. Wiele wcześniaków początkowo ma trudności z doustnym przyjmo-
waniem pokarmu i uczy się ssać pierś dopiero pod koniec pobytu na OIOM-ie 43, 
dlatego początkowo konieczne jest żywienie dożylne i dojelitowe (rys. 8). Karmienie 
doustne wcześniaków rozpoczyna się zazwyczaj około 32.–.34. tygodnia wieku cią-
żowego lub gdy stan krążeniowo-oddechowy niemowlęcia zostanie uznany za sta-
bilny 43. Czas ten może się jednak znacząco różnić w zależności od wieku ciążowego 
dziecka w chwili porodu 43, 147, urodzeniowej masy ciała, występujących stanów 
chorobowych i praktyk danej placówki służby zdrowia. Jako że umiejętność samo-
dzielnego doustnego przyjmowania pokarmu jest kluczowym kryterium decydującym 
o wypisaniu wcześniaka ze szpitala 148, niezwykle istotne jest jak najwcześniejsze 
wykształcenie tej zdolności. Dodatkowo należy zapewnić bezpieczeństwo karmienia 
i jak najniższe ryzyko dla niemowlęcia. Z logistycznego punktu widzenia oznacza to 
konieczność upewnienia się, że mleko zostanie podane właściwemu noworodkowi 
oraz że ma ono optymalną integralność, zbliżoną do mleka z karmienia piersią. 

Rysunek 8 – Przykład wczesnego żywienia 
dojelitowego na OIOM-ie dla noworodków
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Wnioski

Aby zapewnić niemowlętom mleko jak najbardziej zbliżone do otrzymywanego 
podczas karmienia piersią, konieczne jest wdrożenie opartych na badaniach pro-
cedur wspierających całą ścieżkę logistyczną, jaką przechodzi mleko. Dążą one do 
maksymalizacji użycia mleka matki na OIOM-ach dla noworodków i jednoczesnego 
podtrzymania jego jakości oraz ilości. Konieczne jest rozważenie wydajnych metod 
odciągania, obejmujących częste odciąganie z obu piersi jednocześnie, pozwalające 
zainicjować, rozwinąć i utrzymać laktację u matki.  Konieczne jest także zapewnienie 
odpowiedniej czystości laktatora przed i po odciąganiu. W szpitalach korzystne jest 
także wprowadzenie opartych na aktualnych badaniach metod oznaczania, kon-
troli i przechowywania mleka. Obejmują one schładzanie świeżego mleka w ciągu 
4 godzin, przechowywanie go w lodówce lub zamrażarce najkrócej jak to możliwe, 
by zachowało jak najwięcej składników odżywczych oraz czynników wzrostowych 
i ochronnych, a także minimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia mleka. 

Procesy rozmrażania i podgrzewania powinny być ustandaryzowane, ponieważ 
użycie zbyt wysokiej temperatury może pogorszyć jakość mleka; dlatego nie jest 
zalecane przekraczanie temperatury fizjologicznej. Dodatkowo, do zaspokojenia 
wysokiego zapotrzebowania wcześniaka na składniki odżywcze często konieczne 
jest wzmacnianie mleka. Powinno być ono przeprowadzane tak, by zminimalizować 
ryzyko zanieczyszczenia mleka lub omyłkowej zamiany, a także zachować naturalne 
składniki mleka. Mimo że liczba dowodów na ważność przetwarzania i podawania 
mleka kobiecego na OIOM-ach dla noworodków rośnie, konieczne są dalsze bada-
nia metod optymalizacji jakości odciągniętego pokarmu, które pozwolą niemowlętom 
na OIOM-ach w jak największym stopniu korzystać z zalet mleka matki.
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