
Przegląd badań
Bezpieczeństwo użycia mleka matki 
i kontrola zakażeń

Zapewnianie niemowlętom na OIOM-ie przeciwinfekcyjnych 
i odżywczych korzyści płynących z karmienia mlekiem 
matki musi odbywać się w sposób niestwarzający ryzyka. 
Niniejszy przegląd omawia naukowe podstawy metod 
zbierania, przechowywania i postępowania z mlekiem 
matki, pozwalające uniknąć zanieczyszczeń oraz pomyłek 
w podawaniu. 
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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 pije 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 matki na OIOM-ach. 
Matka musi dostarczyć odpowiednią ilość pokarmu, zaś noworodek stoi przed 
wyzwaniami związanymi z przyjmowaniem mleka; dodatkowo należy wziąć pod 
uwagę kwestie logistyczne i zapewnienie odpowiedniego poziomu higieny. Oferta 
firmy Medela skupia się na pozyskiwaniu mleka matki, promowaniu karmienia 
naturalnego, a także jak najwcześniejszym 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 
noworodków. Wykorzystanie innowacyjnych, opracowanych na podstawie badań 
produktów oraz materiałów edukacyjnych ma pomóc w pokonywaniu trudności 
związanych z zapewnieniem dostępu do mleka matki na OIOM-ach dla noworodków.

Badania naukowe
Medela dąży do osiągnięcia perfekcji w zakresie prowadzonych badań 
naukowych – podejście to pozwoliło firmie opracować zaawansowane 
odciągacze pokarmu i technologie 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 skrupulatne zbieranie mleka, z zachowaniem odpowiedniej 
higieny, do pojemników niezawierających bisfenolu A (BPA). Proste w użyciu 
rozwiązania pozwalają bezpiecznie opisywać, przechowywać, transportować, 
podgrzewać i rozmrażać cenny pokarm. Medela opracowała również szereg 
innowacyjnych produktów przeznaczonych do podawania mleka matki niemow-
lętom 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.

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 umiejętności 
ssania u wcześniaków, a także logistykę pokarmu kobiecego.
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Bezpieczeństwo użycia mleka matki 
i kontrola zakażeń

Streszczenie

Karmienie mlekiem matki zmniejsza ryzyko wystąpienia i łagodzi przebieg chorób upośledzających u wcześniaków. Jednak 
zachowanie integralności odciągniętego pokarmu i bezpieczne podawanie go stanowi wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć 
OIOM-y dla noworodków. Unikalny skład pokarmu kobiecego wymaga wypracowania szeregu procedur dotyczących jego 
zbierania, przechowywania i przygotowywania do podania. Ponieważ pokarm kobiecy zawiera różnorodne bakterie i wirusy, 
zarówno komensalne jak i potencjalnie patogenne, z których część może zagrozić szczególnie wrażliwym noworodkom, 
konieczna jest optymalizacja ścieżki logistycznej dla pokarmu matki pod kątem bezpieczeństwa i kontroli zakażeń. Wdrożenie 
metod postępowania opartych na badaniach jest niezbędne, jeśli ma on być bezpieczny dla wcześniaków i zapewniać te same 
korzyści odżywcze i ochronne, co mleko przyjmowane przez dzieci bezpośrednio ssące pierś.
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Wprowadzenie

Na całym świecie karmienie piersią jest powszechnie zalecane jako jedyny sposób 
żywienia w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia niemowlęcia 1–3. Karmienie 
piersią dostarcza niemowlęciu odpowiednią ilości składników odżywczych 
i ochronę immunologiczną 4 oraz wzmacnia więź między matką a dzieckiem 
bezpośrednio po terminowym porodzie 5. Jednak jeśli poród był przedwczesny, 
początkowo matka i niemowlę mogą doświadczać trudności związanych 
z karmieniem piersią. Matki stają przed koniecznością zainicjowania, rozwinięcia 
i utrzymania odpowiedniej laktacji na wczesnym etapie rozwoju gruczołu 
sutkowego, z kolei wcześniaki często mają trudności z doustnym przyjmowaniem 
pokarmu i zaczynają ssać pierś dopiero po długim pobycie na OIOM-ie (Oddziale 
Intensywnej Opieki Medycznej) dla noworodków. Dlatego wielu wcześniakom 
początkowo trzeba podawać odciągnięte mleko matki.

Dostarczanie wcześniakom odciągniętego pokarmu naturalnego jest szczególnie 
ważne w pierwszych miesiącach ich życia 6. Karmienie mlekiem matki zmniejsza 
ryzyko wystąpienia i łagodzi przebieg chorób upośledzających u wcześniaków, 
ze skutecznością zależną od dawki – ochrona jest tym skuteczniejsza, im więcej 
mleka podano 6, 7. Jednak przed podaniem go niemowlęciu, mleko przechodzi 
procesy i procedury, które mogą obniżyć jego jakość i zmniejszyć ilość. Każdy 
etap, od odciągania, poprzez zbieranie, przechowywanie i wzmacnianie, po 
rozmrażanie i podgrzewanie, może zmienić integralność pokarmu, narazić go na 
skażenie bakteriami i innymi patogenami, a tym samym stworzyć ryzyko zakażenia 
niemowlęcia. Dlatego niezbędne jest stosowanie opartych na badaniach metod 
minimalizujących ryzyko skażenia oraz maksymalizujących ilość dostępnego 
pokarmu o odpowiedniej integralności.

Celem niniejszego przeglądu badań jest umożliwienie pracownikom OIOM-ów dla 
noworodków dogłębnego zrozumienia obecnego stanu badań poświęconego 
korzyściom płynącym z karmienia mlekiem matki, higienicznych metod dostarczania 
mleka niemowlętom, a także kwestii związanych z postępowaniem z mlekiem 
matki na OIOM-ach dla noworodków. Przegląd omawia oparte na dowodach 
sposoby postępowania, zapewniające optymalną integralność dostępnego 
mleka i minimalizację ryzyka dla noworodków. Prowadzą one do maksymalnego 
wykorzystania pokarmu kobiecego na OIOM-ach dla noworodków.
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Korzyści dla wcześniaków płynące 
z karmienia mlekiem matki 

U wcześniaków karmionych mlekiem matki mniejsze jest ryzyko wystąpienia 
martwiczego zapalenia jelit, przewlekłej choroby płuc, retinopatii wcześniaczej, 
sepsy, zakażeń szpitalnych, opóźnień poznawczych i neurorozwojowych 
i zespołu nagłej śmierci niemowląt (SIDS), a także ryzyko ponownej hospitalizacji 
po wypisaniu z OIOM-u 8–17. Ze względu na te wyjątkowe zalety mleko matki 
powinno się podawać wszystkim niemowlętom na OIOM-ach 2.

Pozytywny wpływ mleka matki wydaje się w dużym stopniu zależeć od zapewnienia 
niemowlęciu kontaktu z nim już we wczesnym okresie poporodowym. Podawanie 
wówczas mleka matki i unikanie karmienia mieszanką mleczną mają kluczowe 
znaczenie 6, zwłaszcza dla wcześniaków i noworodków hospitalizowanych 2. 
Wcześniaki rodzą się niedojrzałe anatomicznie i fizjologicznie. Ich prawidłowe 
wzrastanie oraz rozwój zależą od optymalnego odżywiania. Ze względu na niedo-
stateczny rozwój układu pokarmowego, oddechowego, nerwowego i immunolo-
gicznego wcześniaki są szczególnie wrażliwe na groźne skutki infekcji i procesów 
zapalnych, jakie mogą wystąpić podczas pobytu na OIOM-ie. Karmienie mlekiem 
matki może znacząco zmniejszyć tę podatność, przyczyniając się do lepszej kon-
troli zakażeń 9, 14, 16–23.

Składniki ochronne pokarmu kobiecego
Mleko matki dostarcza niemowlęciu składników niezbędnych do optymalnego 
wzrastania i rozwoju. Obejmują one kluczowe makroskładniki (tłuszcze, węglo-
wodany i białko), mikroskładniki (witaminy i minerały) oraz czynniki rozwojowe 
(długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe – LCPUFA, czynniki 
wzrostowe oraz cytokiny). Dzięki zawartości składników przeciwinfekcyjnych 
i immunologicznych mleko matki zapewnia również ochronę przed zakażeniami 24, 25 

(tabela 1).

Wielozadaniowe makrofagi i wolne kwasy tłuszczowe zawarte w pokarmie 
kobiecym, a także białka, w tym sIgA, laktoferyna i lizozym, stanowią czynniki 
ochronne, szczególnie potrzebne wcześniakom 24. Współdziałając, inaktywują 
one, niszczą lub wiążą pewne mikroorganizmy, zapobiegając ich przywarciu 
do błon śluzowych 25. Inne składniki, np. pochodzące od matki komórki, w tym 
pochodzące z krwi leukocyty, komórki nabłonkowe gruczołu mlekowego, komórki 
macierzyste oraz fragmenty komórek, zapewniają niemowlęciu ochronę 
immunologiczną 26, 27. Zawarte w mleku oligosacharydy dzięki swojemu działaniu 
probiotycznemu również pełnią istotną funkcję immunologiczną, wspierając 
rozwój bakterii komensalnych w układzie pokarmowym 28. Działają także jako 
analogi receptorów, hamując wiązanie patogenów – w tym rotawirusów – do 
powierzchni układu pokarmowego 29–32. W mleku ludzkim znajdują się również 
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 oraz rozbijają lipidy 
i białka 33–35.

Mleko matek wcześniaków różni się od mleka kobiet rodzących w terminie. 
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 4.
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Choć mleko matki zalecane jest dla wszystkich wcześniaków 38, 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) 15, 37. Dlatego niektórym wcześniakom trzeba podawać 
mleko wzmacniane białkami, składnikami odżywczymi, witaminami i minerałami, 
aby zapewnić optymalne wzrastanie i rozwój 39. Jest to kolejny krok, w ramach 
którego należy brać pod uwagę możliwość zanieczyszczenia pokarmu. Mimo 
przeciwinfekcyjnych właściwości mleka, które chronią przed skażeniem, istnieje 
ryzyko, że nieprawidłowo przygotowany pokarm stanie się źródłem infekcji.

Tabela 1 – Składniki immunologiczne pokarmu kobiecego. Zaadaptowano z: Hanson 2007 25.

Składniki immunologiczne pokarmu 
kobiecego

Funkcja

Przeciwciała  
(zwłaszcza sIgA)

Główną funkcją przeciwciał sIgA jest wiązanie mikroorganizmów i zapobieganie 
przylgnięciu ich do błon śluzowych, np. w drogach oddechowych lub układzie 
pokarmowym 40.

Laktoferyna Antybakteryjne działanie laktoferyny wynika z jej zdolności do wiązania żelaza, 
pozbawiającej bakterie niezbędnego im do rozwoju pierwiastka 41.

α-laktoalbumina α-laktoalbumina to główne białko mleka o słabo poznanych funkcjach. 
Wykazano, że ma działanie przeciwnowotworowe 42.

Oligosacharydy Niektóre z tych glikanów mają działanie prebiotyczne i selektywnie stymulują 
rozwój dobroczynnych bakterii w układzie pokarmowym. Pełnią też inną, 
nawet bardziej istotną rolę: zapobiegają wiązaniu patogenów do receptorów 
na powierzchni błon śluzowych układu pokarmowego gospodarza 28.

Czynnik hamujący wydzielanie Wydaje się, że obecność tego czynnika w mleku zmniejsza ryzyko zapalenia 
piersi u matki oraz biegunki u niemowlęcia 43, 44.

Cytokiny, czynniki wzrostowe 
i inne „sygnały” przekazywane 
niemowlęciu przez matkę

Składniki te mogą pełnić rolę sygnałów przekazywanych niemowlęciu przez 
matkę. Prawdopodobnie wspierają dojrzewanie organów oraz rozwój funkcji 
organizmu 45, a także wzmacniają przeciwinfekcyjną aktywność leukocytów 46.

Tłuszcz Zawarte w mleku matki lipidy ulegają degradacji i stają się źródłem wolnych 
kwasów tłuszczowych, oddziałujących przeciwko niektórym rodzajom bakterii 
i wirusów 47.

Defensyny i katelicydyny W pokarmie kobiecym wykazano obecność kilku rodzajów działających prze-
ciwbakteryjnie defensyn oraz przeciwbakteryjnych peptydów – katelicydyn 48, 49.

Lizozym Lizozym to enzym przerywający ściany komórkowe i zewnętrzne błony 
komórkowe wielu rodzajów mikroorganizmów, co powoduje lizę komórek 50.

Laktadheryna Laktadheryna, białko znajdujące się w błonie kuleczek tłuszczowych mleka, 
hamuje działanie rotawirusów, stanowiących najczęstszą przyczynę silnie 
odwadniającej biegunki u niemowląt 51.

Leukocyty W tym limfocyty, makrofagi i neutrofile. Być może główną funkcją obecnych 
w mleku neutrofili i makrofagów jest zapobieganie stanom zapalnym gruczołu 
piersiowego 26, 27.
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Korzyści ekonomiczne wynikające z podawania 
pokarmu naturalnego
Karmienie mlekiem matki wspomaga kontrolę zakażeń, zmniejszając ryzyko 
wystąpienia i stopień nasilenia chorób związanych z wcześniactwem, ze 
skutecznością zależną od dawki, zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia 
dziecka. Patel et al. 7 wykazali w niedawnym badaniu 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/dobę powodowało zmniejszenie zachorowalności na sepsę o 19%. 
U niemowląt otrzymujących najniższe dzienne dawki mleka ludzkiego (przec. 
<25 ml/kg/dobę) najwyższe było nie tylko ryzyko sepsy, ale również koszty 
pobytu na OIOM-ie (rys. 1). Autorzy wyliczyli, że szpital mógł zaoszczędzić 
20 384 USD na niemowlę, czyli łącznie 1,2 miliona USD, zwiększając ADDHM 
do 25–49 ml/kg/dobę przez pierwsze 28 dni życia niemowląt. Zwiększenie 
ADDHM do ≥ 50  ml/kg/dobę przez resztę pobytu na OIOM-ie pozwalało 
zaoszczędzić 31 514 USD na niemowlę i 1,8 mln USD ogółem. 

Podobne oszczędności wynikające z karmienia mlekiem matki występowały 
w kontekście innych chorób związanych z wcześniactwem. Wykazano, że 
karmienie mlekiem matki zmniejsza nasilenie i bezpośredni koszt leczenia na 
OIOM-ie sepsy o późnym początku, dysplazji oskrzelowo-płucnej, martwiczego 
zapalenia jelit (NEC) i retinopatii wcześniaczej. Wykazano również, że karmienie 
mlekiem matki obniżało pośrednie koszty hospitalizacji na OIOM-ie, niewynikające 
z chorób związanych z wcześniactwem. Choć karmienie mlekiem matki na 
OIOM-ie wiąże się z pewnymi nakładami finansowymi 52, w tym potencjalnymi 
kosztami związanymi z bezpieczeństwem i kontrolą zakażeń, płynące z niego 
korzyści znacznie przeważają względnie niskie dodatkowe koszty dla matki 
i placówki 52.
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Rys. 1 – Malejące koszty pobytu na OIOM-ie dla noworodków w zależności od dziennej dawki mleka 
ludzkiego. Zaadaptowano z: Patel et al. 7.
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Kwestie bezpieczeństwa i higieny 
w postępowaniu z pokarmem kobiecym 
i karmieniu

Mleko kobiece to pokarm złożony, żywy i dynamiczny. Nie jest on jałowy; 
zawiera wiele bakterii, zarówno komensalnych, jak i patogennych, a także 
wirusów. Powszechnie uznaje się, że korzyści z podawania mleka kobiecego, 
zwłaszcza mleka matki niemowlęcia, znacząco przeważają nad trudnościami 
związanymi z zapewnieniem higieny i bezpieczeństwa karmienia. Dlatego 
postępowanie z mlekiem kobiecym oraz karmienie nim powinno mieć na celu 
bezpieczeństwo oraz zachowanie optymalnych właściwości odżywczych 
i immunologicznych pokarmu podawanego niemowlęciu 53.

Bakterie i patogeny

Składników pokarmu naturalnego, zwłaszcza żywych komórek pochodzących 
od matki niemowlęcia, nie da się zastąpić sztucznymi zamiennikami. Mleko 
świeże, to znaczy podawane podczas karmienia bezpośrednio piersią lub 
świeżo odciągnięte, zawiera żywe komórki pochodzące od matki 27, a także 
najwięcej składników odżywczych, czynników wzrostowych i innych cennych 
komponentów 25, 28. Świeże mleko kobiece zawiera wiele mikroorganizmów, 
w tym bakterie patogenne i niepatogenne, wirusy, mykobakterie oraz grzyby 54–58. 
Z pokarmu kobiecego wyizolowano ponad 700 gatunków bakterii 59. Obecność 
w mleku konkretnych gatunków oraz liczba bakterii są różne u różnych kobiet 60. 
Uważa się, że wiele z tych bakterii, np. bakterie jelitowe, uczestniczy w kluczowym 
przystosowaniu układu immunologicznego noworodka do właściwej odpowiedzi 
na obecność bakterii komensalnych i patogennych 60. Zawartość bakterii w mleku 
kobiecym jest zróżnicowana, zazwyczaj jednak większość stanowią bakterie 
niepatogenne, pochodzące z flory bakteryjnej skóry piersi lub brodawki 
matki, w tym koagulazoujemne Staphylococcus epidermidis, dyfteroidy 
oraz Streptococcus viridans. W mleku matki mogą również znajdować się 
mikroorganizmy przeniesione do piersi drogą jelitowo-sutkową, np. bifidobakterie 
i bakterie z rodzaju Lactobacillus, które chronią układ pokarmowy noworodka 61.

Pokarm kobiecy jest jednak również potencjalnym źródłem mikroorganizmów 
patogennych, pochodzących od matki i/lub z otoczenia. Często znajdowano w nim 
patogenne bakterie Staphylococcus aureus (MRSA), paciorkowce b-hemolizujące, 
bakterie Klebsiella, bakterie z rodzajów Pseudomonas i Proteus oraz entero-
bakterie 55, 57, 61, 62. Istnieją udokumentowane przypadki noworodków ulegających 
zakażeniom, których źródłem był skażony pokarm kobiecy zawierający patogeny: 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Serratia spp., Pseudomonas spp., 
Salmonella spp., cytomegalowirusa (CMV) i Acinetobacter baumannii 55, 63–65. 
Dlatego kwestie bezpieczeństwa karmienia oraz kontrola zakażeń na OIOM-ach 
dla noworodków są niezwykle istotne. 

Do skażenia mleka może dojść na każdym etapie ścieżki logistycznej. Może 
ono nastąpić podczas odciągania, zbierania, transportu, przechowywania bądź 
przygotowania do karmienia 66. Gdy mleko wchodzi w kontakt z powierzchniami 
obcymi, poprzez akcesoria do zbierania pokarmu mogą trafić do niego bakterie 
pochodzące z naturalnej flory skórnej, a także inne mikroorganizmy 57, 67. Odkryto, 
że rezerwuarami bakterii są w szczególności skażone odciągacze – zwłaszcza, jeśli 
były używane przez wiele kobiet i niedokładnie czyszczone między użyciami 65. 
W serii badań przypadków wykryto kolonizację bakteryjną w niemal wszystkich 
próbkach mleka odciągniętego przez matki niemowląt przebywających na 
OIOM-ie 54, 68, 69. Jak dotąd nie wykazano, by istniały różnice w częstości wystę-
powania zakażeń zależące od tego, czy mleko było odciągane ręcznie, przy użyciu 
laktatorów ręcznych czy laktatorów elektrycznych 42, 54, 70, 71.
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Choć w kilku przypadkach wykazano, że skażone mleko może stanowić źródło 
infekcji 64, 72–76, tylko w kilku wypadkach infekcja lub powiązane zdarzenia miały 
miejsce u wcześniaków, którym podawano mleko ich własnych matek (OMM). 
Choć nie jest jasne, jak różna zawartość powszechnie występujących w mleku 
bakterii wpływa na wcześniaki 54, zasugerowano, że antybakteryjne właściwości 
mleka w większości przypadków wystarczająco chronią niemowlę 77. 

Mimo to niektórzy lekarze rutynowo zlecają posiew bakterii z OMM przed podaniem 
pokarmu niemowlęciu 78. Postępowanie to jest częstsze w USA niż w innych 
krajach, choć istnieją badania wskazujące, że rutynowy posiew nie pozwalał 
określić wyników późniejszych posiewów ani ryzyka infekcji u wcześniaka karmio-
nego badanym mlekiem 68, 79. W pewnych okolicznościach wykonanie posiewu 
może być jednak wskazane. Zaleca się je np. w przypadku noworodków z sepsą 
o późnym początku i/lub nawracającym zakażeniem paciorkowcami z grupy 
B (GBS), lub gdy matka leczona jest na GBS, zwłaszcza, jeśli występuje u niej 
zapalenie piersi – mimo że przypadki przekazania GBS przez mleko matki są 
stosunkowo rzadkie 80–82.

Badania mikrobiologiczne świeżego pokarmu kobiecego na OIOM-ach to temat 
kontrowersyjny; stosowane praktyki różnią się w zależności od kraju i regionach 68, 83. 
Nie istnieje powszechnie uznawany górny limit kolonii bakterii z odciągniętego 
mleka matki, który określałby przydatność do karmienia chorego lub przedwcześnie 
urodzonego niemowlęcia. Zasugerowano, że kryteria stosowane przez różne 
banki mleka ludzkiego w odniesieniu do pasteryzowanego mleka od dawczyń, 
podawanego niespokrewnionemu niemowlęciu, nie sprawdzają się dobrze 
w przypadku niemowlęcia karmionego mlekiem własnej matki 68, 83. Badanie 
19 oddziałów położniczych w Belgii i Luksemburgu wykazało, że na 47% z nich 
rutynowo wykonywano posiewy ze świeżego mleka, jednak kryteria określające 
dopuszczalną liczbę kolonii bakterii znacząco różniły się między placówkami 68, 83. 
Niektóre placówki dopuszczały <10 5/ml jednostek tworzących kolonię (cfu) 
komensalnych bakterii skórnych oraz 10 4 cfu/ml patogenów, podczas gdy inne 
<10 4 cfu/ml bakterii komensalnych, nie dopuszczały natomiast patogenów. Mleko 
zawierające bakterie komensalne i patogeny w przekraczających te wartości 
ilościach poddawano pasteryzacji lub, na niektórych OIOM-ach, wylewano, 
jeśli liczba kolonii była zbyt wysoka lub obecne były patogeny. Świeże mleko 
matki wylewano zwłaszcza, gdy wykryto w nim obecność S. aureus i pewnych 
innych patogenów 83. Jednak tylko 6 na 19 badanych OIOM-ów dysponowało 
pasteryzatorem, co mogło wpływać na decyzje o wylaniu mleka. Z kolei w Szwecji 
żadna z 36 badanych placówek nie stosowała posiewów ani pasteryzacji mleka 
matki przed podaniem go niemowlęciu 84. 

Poza różnicami w dopuszczalnej zawartości bakterii, placówki w Belgii 
i Luksemburgu stosowały różny dopuszczalny czas przechowywania świeżego 
mleka w lodówce – wynosił on od 24 godzin do 7 dni 83. Różnice te mogą 
być rzadsze w krajach, w których stosowane są ścisłe wskazówki dotyczące 
przechowywania pokarmu kobiecego 66, 85. Jednakże prawdopodobne jest, że 
czas przechowywania mleka ma wpływ na zawartość w nim bakterii oraz ryzyko 
skażenia.

Ze względu na brak przyjętej bezpiecznej górnej granicy kolonizacji przez bakterie 
niepatogenne oraz patogeny nie jest jasne, czy badania mikrobiologiczne oraz 
pasteryzacja OMM są konieczne. Na niektórych OIOM-ach pasteryzuje się mleko 
matki, by zmniejszyć ryzyko związane z karmieniem nim wcześniaków, budzi to 
jednak obawę, że niemowlęta zagrożone są ze względu na obniżoną zawartość 
bioaktywnych składników w mleku poddanym pasteryzacji. Pasteryzacja polega 
zazwyczaj na ogrzewaniu butelek z mlekiem w kąpieli wodnej, w temperaturze 
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62,5°C przez 30 minut 86. Proces ten może obniżyć zawartość bakterii 
o 105 cfu/ml 10, pasteryzacja wpływa jednak także na bioaktywne komponenty 
odżywcze i ochronne mleka 87, 88. Znacząco obniża zawartość ważnych białek 
immunologicznych – sIgA, laktoferyny i lizozymu – po obróbce cieplnej zostają 
one zachowane tylko w, odpowiednio, 72 %, ~22 % i ~39 % 87. Pasteryzacja 
skutkuje także znacznym obniżeniem liczby białych krwinek 89, 90 i, jak wykazano, 
znacząco wpływa na odporność mleka na rozwój bakterii. Gdy do pokarmu 
dodano próbkę bakterii, tempo ich rozwoju było dwukrotnie wyższe w mleku 
pasteryzowanym metodą Holdera niż w mleku niepoddanym pasteryzacji 91 
(rys. 2). Dlatego zalecane postępowanie różni się w przypadku pokarmu 
pasteryzowanego i niepasteryzowanego.
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Rys. 2 – Rozwój bakterii w celowo skażonych próbkach mleka pasteryzowanego metodą Holdera oraz mleka 
świeżego. Zaadaptowano z: Christen et al. 91.

Zakażenia wirusowe i przyjmowane leki
Pokarm kobiecy w rzadkich przypadkach może być także źródłem poważnych 
infekcji wirusowych u niemowląt (tabela 2). Cytomegalowirus (CMV) często 
znajduje się w mleku kobiet seropozytywnych. CMV zazwyczaj nie stanowi 
zagrożenia dla donoszonych niemowląt, które w okresie płodowym otrzymały 
przez łożysko odpowiednie przeciwciała. Jednak u wcześniaków, pozbawionych 
tych przeciwciał, istnieje ryzyko infekcji cytomegalowirusem pochodzącym 
z mleka matki 92. Częstotliwość transmisji CMV u wcześniaków, którym podane 
zostało zakażone mleko jest wysoce zmienna. Waha się ona od 6 do 55% 92–94 
i zależy od obecności wirusa w pokarmie, szczepu wirusa, czynników 
odpornościowych gospodarza oraz tego, czy podane mleko było świeże, 
czy przeszło proces zamrażania 95, 96. Postępowanie związane z podawaniem 
świeżego OMM wcześniakom, których matki są CMV-seropozytywne znacząco 
różni się między OIOM-ami. Choć ryzyko wystąpienia ostrej sepsy, wymagającej 
dodatkowego leczenia na OIOM-ie, wskutek zakażania cytomegalowirusem 
z mleka matki jest stosunkowo niskie, niektóre szpitale rezygnują z podawania 
wcześniakom świeżego mleka matki i poddają zebrany pokarm pasteryzacji lub 
zamrażaniu, by, wyeliminować lub zmniejszyć prawdopodobieństwo transmisji 
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CMV 68, 83. W mleku ludzkim obecne są także inne wirusy – np. HIV i ludzki 
wirus T-limfotropowy typu I lub II – których obecność w większości krajów 
rozwiniętych uznaje się za przeciwwskazanie do karmienia piersią lub mlekiem 
odciągniętym 2. 

Jeśli w organizmie matki obecne są leki lub inne substancje, np. alkohol bądź 
nikotyna, również one przekazywane są do mleka, w wahających się stężeniach. 
Ich zawartość zależy od szeregu czynników, w tym ilości przyjętej przez matkę, 
stężenia w osoczu, masy cząsteczkowej, rozpuszczalności w tłuszczach, 
pH oraz okresu połowicznego rozpadu 97. Większość doniesień dotyczących 
podawanych matce leków oparta jest na badaniach przypadków i nie obejmuje 
interakcji między różnymi lekami. Dlatego, choć lista leków niewskazanych 
podczas laktacji jest stosunkowo krótka, przypadek każdej pary matka-dziecko 
wymaga osobnej oceny, dotyczącej potencjalnego wpływu leku na niemowlę 97.

Tabela 2 – Czynniki zakaźne, których transmisja z mlekiem matki jest możliwa  66

Potencjalne czynniki zakaźne, 
których transmisja z mlekiem 
matki jest możliwa

Ryzyko choroby u niemowlęcia

Bakterie Mało prawdopodobne, by wywołały infekcję 
u zdrowego niemowlęcia, zwłaszcza, jeśli 
u matki nie występują objawy kliniczne 
infekcji 66.

HIV Wirus HIV może być przekazany z mlekiem 
i doprowadzić do zachorowania. W krajach 
rozwiniętych ryzyko transmisji uznawane 
jest za niskie, ponieważ matkom zakażonym 
wirusem odradza się karmienie piersią. 
W krajach rozwijających się, u niemowląt 
karmionych przez pierwsze sześć miesięcy 
życia wyłącznie piersią, wykazano odsetek 
transmisji HIV wynoszący ~15% 66, 98.

Ludzki wirus T-limfotropowy 
typu 1 (HTLV-I) i 2 (HTLV-II) 

Wirus HTLV-I może wywołać poważną 
chorobę. Ryzyko transmisji HTLV-II pozostaje 
niejasne 66, 99.

WZW B i C Istnieją udokumentowane przypadki 
występowania wirusów zapalenia wątroby 
typu B i C w pokarmie kobiecym, nie jest 
jednak prawdopodobne wystąpienie choroby 
u niemowlęcia 100.

Cytomegalowirus Transmisja cytomegalowirusa jest częsta, 
jednak stanowi on zagrożenie niemal 
wyłącznie dla wcześniaków i noworodków 
o bardzo niskiej masie urodzeniowej 68, 101, 102.

Wirus różyczki (typ dziki oraz 
szczepionkowy)

Udokumentowano ich obecność w pokarmie 
kobiecym, ale nie ma dowodów na powodo-
wanie przez nie infekcji u niemowląt 66.

Wirus opryszczki pospolitej 
(Herpes simplex), typ 1 i 2 

Istnieją udokumentowane przypadki wystę-
powania wirusa w pokarmie, ale transmisja 
jest mało prawdopodobna i wynika głównie ze 
zmian chorobowych u matki oraz wydalania 
wirusa 103.

Wirus ospy wietrznej i półpaśca  
(VZV)

Udokumentowano obecność DNA VZV 
w pokarmie kobiecym. Ryzyko zachorowania 
przez niemowlę pozostaje niejasne 66.
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Rys. 3 – Zalecenia WHO dotyczące podawania pokarmu kobiecego na OIOM-ach dla noworodków. 
Zaadaptowano z: Arnold 2002 106.

Mleko od dawczyń 

Mleko od dawczyń jest drugą w kolejności preferowaną opcją w przypadkach, 
gdy niemowlęciu na OIOM-ie nie można podać mleka matki – np. jeśli matka 
jest nosicielką wirusa HIV, HTLV I lub HTLV II, matka przyjmuje nielegalne 
substancje lub leki stanowiące przeciwwskazanie do karmienia piersią, a także 
gdy mleko nie jest dostępne ze względu na zbyt słabą laktację u matki 1. 
Mleko od dawczyń podawane w USA to zazwyczaj zlewane mleko od różnych 
kobiet, pasteryzowane metodą Holdera w banku mleka kobiecego 104. Z kolei 
w Wielkiej Brytanii zalecenia wyraźnie zabraniają zlewania mleka od różnych 
dawczyń. Standardy międzynarodowe ustalają szczegółowe aspekty badań 
przesiewowych dawczyń oraz posiewów z poddanego obróbce mleka, co 
ma na celu zapewnienie jałowości pokarmu i zminimalizowanie zagrożeń dla 
wcześniaków 66, 85. Choć istnieją ścisłe wytyczne dotyczące badań przesiewowych 
i pasteryzacji mleka od dawczyń, również i tu występuje problem z utratą części 
ważnych dla wcześniaków komponentów odżywczych i odpornościowych 
w procesie pasteryzacji. Banki mleka kobiecego w Norwegii wciąż działają 
zgodnie z długą tradycją karmienia wcześniaków świeżym, niepasteryzowanym 
mlekiem. Tylko jeden z norweskich banków pasteryzuje mleko od wszystkich 
dawczyń i podaje je wcześniakom ważącym poniżej 1500 g 105. Mleko matki 
jest preferowane względem mleka od dawczyń, a świeże względem mrożonego 
(rys. 3); powszechnie wiadomo także, że minimalizacja ryzyka infekcji i transmisji 
wirusów poprzez skażone mleko wymaga szczególnej uwagi.

Najlepsze

 Mleko matki niemowlęcia

 Mleko wcześniacze od dawczyń

 Mleko dojrzałe od dawczyń

 Mieszanka mleczna dla wcześniaków

 Zwykła mieszanka mleczna

Najgorsze
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Zapobieganie zanieczyszczeniom 
pokarmu kobiecego

Mleko kobiece powinno dostarczać wcześniakowi składników niezbędnych do 
prawidłowego wzrastania i rozwoju oraz posiadać optymalną formę, możliwie 
zbliżoną pod względem zawartości składników odżywczych i ochronnych do 
mleka pobieranego bezpośrednio z piersi i minimalizującą ryzyko skażenia. 
W tym celu konieczna jest optymalizacja ścieżki logistycznej pokarmu na OIOM-ie, 
począwszy od odciągania pokarmu z piersi aż po podawanie go niemowlęciu. 
Metody postępowania z mlekiem, zwłaszcza przechowywania, muszą być 
zoptymalizowane pod względem czasu i temperatury, a pojemniki z mlekiem 
właściwie opisane. Minimalizuje to ryzyko skażenia oraz omyłkowego podania 
mleka niewłaściwemu niemowlęciu (tabela 3). Jeśli karmienie piersią nie jest 
możliwe, głównym celem staje się zapewnienie niemowlęciu korzyści płynących 
z przyjmowania bezpiecznego pod względem mikrobiologicznym mleka ludzkiego 
o pełnej zawartości komponentów odżywczych i odpornościowych 66.

Higiena rąk
Przestrzeganie zaleceń dotyczących mycia rąk, higieniczne zbieranie mleka 
oraz odpowiednie czyszczenie i osuszanie sprzętu do odciągania i zbierania po-
karmu po każdym użyciu – to kluczowe kroki pozwalające zapobiec niepożądanej 
transmisji mikrobiologicznej na OIOM-ie. Pierwszą linią obrony przed bakteriami 
i innymi patogenami jest mycie rąk 66. Matkom odciągającym pokarm zaleca 
się, by przed przystąpieniem do odciągania dokładnie umyły i osuszyły ręce 66. 
Nie ma jednoznacznych dowodów przemawiających za stosowaniem przy tym 
mydła zwykłego lub antybakteryjnego. Stosowanie mydła antybakteryjnego może 
prowadzić do oporności bakteryjnej 107, 108, ponieważ niszczy naturalną mikroflorę 
skóry posiadającą działanie ochronne 109; może również potencjalnie wpływać 
na dojrzewanie limfocytów T 109. Zasugerowano jednak, że kwestią istotniejszą 
od rodzaju mydła jest użycie do mycia wystarczającej jego ilości 110. Nie wykazano 
natomiast korzyści płynących z mycia piersi wykraczającego poza normalną, 
codzienną higienę. Nie wykazano, by mycie piersi specjalnym detergentem 
skuteczniej redukowało liczbę bakterii niż mycie samą wodą; dlatego zaleca się 
jedynie stosowanie zwyczajnej, regularnej higieny piersi 58, 111.

W szpitalach i innych miejscach często stosuje się środki dezynfekujące zawiera-
jące alkohol, przede wszystkim ze względu na wygodę użycia, która nie wymaga 
korzystania ze zlewu 112. Użycie tych środków w szpitalach jest zalecane 113, 
nie ma jednak dowodów pozwalających określić ewentualne ryzyko wynikające 
z kontaktu z nimi piersi lub pokarmu. Dlatego nie istnieją zalecenia dotyczące 
użycia środków na bazie alkoholu lub chusteczek nasączonych alkoholem przed 
odciąganiem mleka lub przenoszeniem mleka bądź sprzętu do karmienia 66.

Pracownikom służby zdrowia zaleca się mycie rąk mydłem zwykłym lub 
antybakteryjnym i wodą. Należy unikać gorącej wody, ponieważ może ona 
spowodować uszkodzenie skóry. Co więcej, pracownikom służby zdrowia 
zaleca się odkażanie rąk przy użyciu środka na bazie alkoholu bądź mydła 
antybakteryjnego po zakończeniu czynności przy jednym pacjencie i przed 
rozpoczęciem opieki nad kolejnym oraz przed określonymi czynnościami 
związanymi z opieką nad pacjentem 113. Techniki mycia rąk wodą i mydłem 
różnią się pod kątem czasu trwania mycia i ilości używanego mydła. Pracownikom 
służby zdrowia radzi się stosowanie mydła w ilości zalecanej przez producenta, 
a także namydlenie całej powierzchni dłoni przed spłukaniem i suszeniem. 
Cała procedura mycia i osuszania rąk powinna trwać ok. 40 – 60 sekund 113 
(rys. 4). Choć badania przeprowadzono na pracownikach służby zdrowia, 
uzyskane dzięki nim informacje dotyczące higieny są cenne również dla matek 
odciągających pokarm. 

Rys. 4 – Przykładowa metoda mycia wszystkich 
powierzchni dłoni i palców
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Istnieje wiele metod osuszania rąk, w tym użycie ręczników papierowych lub 
płóciennych oraz suszarek do rąk. Za najlepszą i najbezpieczniejszą z tych metod 
uchodzi osuszanie rąk przy użyciu ręczników jednorazowych 114, 115, połączone 
z zakręcaniem kranu w sposób niepowodujący ponownego zanieczyszczenia 
rąk 113. Badania porównujące stosowanie ręczników papierowych oraz ręczników 
płóciennych z podajnika wykazały, że ryzyko skażenia jest wyższe w przypadku 
ręczników płóciennych 116, 117. Stosowanie suszarek z gorącym powietrzem wydaje 
się być bezpieczne w większości warunków; jednakże w środowisku szpitalnym 
mogą one stanowić źródło bakterii, przyczyniając się do zakażeń przenoszonych 
drogą powietrzną 117, dlatego nie zaleca się ich stosowania zamiast ręczników 
papierowych 113.

W badaniach dotyczących higieny rąk wykazano również, że czynnikami sprzyjającymi 
kolonizacji bakteryjnej po myciu są długie paznokcie oraz biżuteria 113. Oparte na 
dowodach zalecenia dla pracowników służby zdrowia obejmują rezygnację ze 
sztucznych paznokci oraz przedłużeń, unikanie uszkodzeń lakieru do paznokci oraz 
utrzymywanie długości czubków paznokci poniżej 6,5 mm i dbanie o czystość okolic 
podpaznokciowych 113. Wiele badań wskazuje także, że noszenie pierścionków 
ma negatywny wpływ na efekty mycia rąk. Noszenie pierścionków wiąże się 
z dziesięciokrotnie wyższą medianą liczby kolonii mikroorganizmów na powierzchni 
skóry oraz z zakażeniem rąk bakterią Staphylococcus aureus, pałeczkami gram-
ujemnymi oraz grzybami z rodzaju Candida 118–120. Co więcej, ryzyko występowania 
skażenia nawet po umyciu rąk wzrastało wprost proporcjonalnie do liczby 
noszonych pierścionków 119. 

Czyszczenie odciągaczy i zestawów do 
odciągania pokarmu

Podobnie jak każdy sprzęt szpitalny, odciągacze oraz zestawy do odciągania sta-
nowią potencjalne źródło transmisji patogennych mikroorganizmów 121, 122. Dlatego 
konieczne jest wdrożenie odpowiednich procedur czyszczenia, minimalizujących 
ryzyko zakażenia krzyżowego między kobietami korzystającymi z tego samego 
sprzętu oraz zakażeń u matek korzystających z jednego urządzenia wielokrotnie. 

Zestawy do odciągania pokarmu
Zestawy do odciągania składają się zazwyczaj z podłączanych do odciągacza 
lejków oraz drenów. W zależności od kraju i placówki może być wymagane 
używanie wyłącznie sprzętu sterylnego. Sterylność sprzętu jest szczególnie 
ważna, gdy używa go wiele kobiet 123, jednak w licznych placówkach zapewnienie 
sterylności zestawów do odciągania przed każdym ich użyciem stanowi wyzwanie, 
zwłaszcza na OIOM-ach, gdzie matki odciągają pokarm częściej niż sześć razy 
dziennie. Sterylizacja w autoklawie bądź utylizacja zestawów po jednym użyciu 
mogą okazać się kosztowne i niepraktyczne. Dlatego w niektórych placówkach 
dopuszczalne jest dezynfekowanie sprzętu zamiast jego sterylizacji. Podczas pobytu 
na OIOM-ie matki często otrzymują indywidualne zestawy do odciągania, zestawy 
wielokrotnego użytku bądź przeznaczone do utylizacji po jednym dniu użytkowania 
(ok. 8 sesjach odciągania). W obu wypadkach między użyciami zestawu możliwe jest 
zastąpienie sterylizacji dezynfekcją. Utylizacja zestawów do odciągania po jednym dniu 
użytkowania może być korzystniejsza od autoklawowania, które jest kosztowne i może 
prowadzić do zdekompletowania zestawu 63, 124.

Części zestawu mające kontakt z mlekiem po każdym użyciu powinno się 
zdemontować i dokładnie oczyścić. Zestaw do odciągania należy umyć, nawet 
jeśli podczas danej sesji nie zebrano mleka. Do metod powszechnie stosowanych 
na OIOM-ach dla noworodków, do odkażania zestawów do odciągania należą: 
dezynfekcja chemiczna i dezynfekcja parą oraz mycie ogólne. W badaniu obejmującym 
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25 oddziałów położniczych w Wielkiej Brytanii najczęściej stosowaną metodą 
okazała się dezynfekcja chemiczna (56%), następnie autoklawowanie lub 
dezynfekcja parą (16%), korzystanie ze sprzętu jednorazowego (8%) i mycie 
ogólne (4%) 63. Każda z wymienionych metod posiada wady i zalety; dezynfekcja 
za pomocą uwalnianego chloru wymaga mycia zestawów do odciągania przed 
użyciem, wymiany roztworu do odkażania co 24 godziny oraz ogólnego mycia 
sprzętu między użyciami 125. Mycie ogólne obejmuje czyszczenie sprzętu w wodzie 
z detergentem, płukanie oraz suszenie na powietrzu. Obie te metody stwarzają 
ryzyko zakażania krzyżowego, jeśli sprzęt zostanie omyłkowo zamieniony lub użyty 
przez niewłaściwą kobietę; obie metody stwarzają też potencjalne zagrożenie dla 
noworodka, jeśli roztwór myjący lub detergent nie zostaną całkowicie wypłukane 
z zestawu do odciągania 124. Metody wykorzystujące parę obejmują wolnostojące 
elektryczne wytwornice pary, z wodą wlewaną do podstawy, oraz torby bądź koszyki 
z wodą, które umieszcza się w kuchence mikrofalowej. Zaletą toreb i koszyków 
parowych jest możliwość przeznaczenia osobnych egzemplarzy do dezynfekcji 
sprzętu używanego przez różne kobiety; dodatkowo dezynfekcja jest szybka, a torby 
po użyciu można zutylizować. Jednakże każda metoda dezynfekcji parowej wymaga 
ostrożności, by uniknąć oparzeń 124. Ponadto zestawy po dezynfekcji parą są wilgotne, 
co potencjalnie może sprzyjać rozwojowi bakterii 63, 124. W przypadku zestawów do 
odciągania wielokrotnego użytku mycie ogólne może być dla odciągających matek 
najprostszą metodą czyszczenia. Na OIOM-ach dla noworodków, gdzie dezynfekcja 
najczęściej przebiega na miejscu, bez zaangażowania matki, nie ma przyjętej 
optymalnej metody dezynfekcji 83; konieczne są dalsze badania mające na celu 
wyłonienie najbardziej praktycznej, bezpiecznej i ekonomicznej metody 124.

W przypadku matek odciągających pokarm w domu najczęściej stosowaną metodą 
czyszczenia jest mycie; może ono być jednak powszechnie stosowane również 
na OIOM-ach. Po rozłożeniu na części zestawy do odciągania należy przepłukać 
chłodną wodą, aby usunąć z nich pozostałości mleka, zwłaszcza białkowe 66. Części 
zestawu należy umyć przy użyciu wody i płynu do mycia naczyń, pod bieżącą wodą 
lub w czystej misce, używanej wyłącznie do tego celu. Szczotki do butelek, indywi-
dualne dla każdego pacjenta, mogą być użyte do czyszczenia części, zwłaszcza 
wąskich szczelin 124. Ze względu na dużą liczbę bakterii w odpływach, zlewach i na 
kurkach kranów nie powinno się umieszczać części zestawu w zlewie, a kurki należy 
zakręcać przez czysty ręcznik papierowy 66, 113. 

Po umyciu części zestawu należy starannie wypłukać, a następnie umieścić i pozo-
stawić do wyschnięcia na zdezynfekowanej powierzchni. Dopuszczalne jest także 
osuszenie przy użyciu czystego płóciennego ręcznika, jeśli jest on świeżo wyprany, 
lub suszenie ciepłym powietrzem 66. Czyste, osuszone części powinno się odsunąć 
od zlewu, aby uniknąć ich zanieczyszczenia przez zachlapanie 66. Czasami jako 
alternatywę dla mycia ręcznego zaleca się również mycie zestawów do odciągania 
w zmywarce 66, po ich uprzednim opłukaniu. Czyszczenie drenów oraz konektorów 
nie jest konieczne, o ile nie zostały one zanieczyszczone przez kontakt z mlekiem, 
wilgocią bądź innymi substancjami. Problemem może być skażenie przez bakterie 
lub pleśń drenów mających kontakt z mgiełką mleka lub wody 66. W takich przypad-
kach należy stosować się do instrukcji producenta sprzętu dotyczących czysz-
czenia. Każda matka powinna używać do odciągania osobnego kompletu drenów 
i konektorów 66.

Podobnie jak zestawy do odciągania, butelki używane do odciągania i przechowywania 
mleka oraz do karmienia wcześniaków muszą spełniać wymagania higieny, by zapo-
biec skażeniu mleka. Butelki mogą być sterylne i autoklawowane między użyciami 
bądź czyste, jednorazowego użytku 126. Co ciekawe, nie odnotowano różnic w liczbie 
jednostek tworzących kolonię z mleka zebranego do butelek/pojemników sterylnych 
w porównaniu do czystych 71. Ponieważ autoklawowanie wiąże się z wysokimi kosz-
tami oraz z ryzykiem zwrócenia niekompletnych butelek, jako lepszą alternatywę na 
OIOM-ach zasugerowano pojemniki jednorazowe 83.
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Odciągacze
Zewnętrzne powierzchnie odciągaczy i zestawów szpitalnych, zwłaszcza te 
dotykane przez matki bądź personel podczas odciągania, należy dezynfekować 
między użyciami przez różne kobiety. W czyszczenie odciągaczy szpitalnych mogą 
się angażować zarówno matki, jak i personel medyczny 127. Oprócz odciągaczy, 
w domach i w szpitalach należy dezynfekować, za pomocą roztworów bądź 
chusteczek do dezynfekcji, powierzchnie, na których umyte części odciągaczy 
i zestawów układane są na czas schnięcia. Jeśli jest to zalecane przez producenta 
roztworu, po dezynfekcji powierzchnie te należy spłukać czystą wodą, by zapobiec 
kontaktowi umytych części z pozostałościami roztworu. Po przeprowadzeniu 
dezynfekcji odciągaczy lub powierzchni należy umyć ręce, by nie doszło do 
kontaktu mleka ze środkami użytymi do dezynfekcji 66.

Kontrola ścieżki i transport mleka
Po odciągnięciu mleka należy wybrać odpowiednią metodę przechowywania 
go oraz podania niemowlęciu. Odciągnięte mleko należy opisać zgodnie 
z wytycznymi danego szpitala, podając datę i godzinę odciągania, a następnie, 
jeśli nie będzie podane dziecku w krótkim czasie, jak najszybciej schłodzić lub 
zamrozić. Każdy szpital powinien posiadać jasne wytyczne dla matek dotyczące 
warunków i czasu przechowywania pokarmu oraz używanych pojemników. 
Schładzanie świeżo odciągniętego mleka i dodawanie go do mleka wcześniej 
zamrożonego jest dopuszczalne w przypadku matek zdrowych, donoszonych 
niemowląt 128, nie istnieją jednak obecnie analogiczne wytyczne dla matek 
wcześniaków.

Tabela 3 – Etapy karmienia mlekiem matki na OIOM-ie dla noworodków i potencjalne zagrożenia

Etapy karmienia mlekiem matki 
na OIOM-ie dla noworodków

Potencjalne zagrożenia Środki zaradcze

Odciąganie: Odciąganie w domu 
lub na OIOM-ie

l   odciągacz pokarmu
l   lejki
l   pojemniki na mleko
l   straty pokarmu

l   odpowiednie mycie rąk oraz odciąga-
cza/zestawu do odciągania przed i po 
odciąganiu pokarmu

l   rozważenie użycia zestawów do odcią-
gania i pojemników jednorazowych czy 
wielokrotnego użytku

Transport: Transport z domu 
lub przechowywanie 
w szpitalu

l  zmiany temperatury
l  omyłkowa zamiana mleka 
l  straty pokarmu

l   natychmiastowe opisywanie pojemni-
ków z odciągniętym pokarmem 

l   utrzymywanie temperatury chłodzenia 
podczas transportu

Przechowywanie: Przechowywanie 
w temperaturze 
pokojowej, 
chłodzenia lub 
zamrażania. 
Wzmacnianie 
pokarmu.

l  rozwój bakterii
l   utrata bioaktywności składników 

pokarmu
l  zmiany wywołane wzmacnianiem

l   przestrzeganie optymalnego czasu 
przechowywania

l   dostosowanie czasu przechowywania 
do rodzaju pokarmu – świeżego, 
rozmrożonego lub wzmocnionego

Przygotowanie 
do karmienia:

Rozmrażanie 
i podgrzewanie

l  rozwój bakterii
l   utrata bioaktywności składników 

pokarmu

l  optymalna temperatura
l   rozważenie podgrzewania z wykorzy-

staniem wody lub bez
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Tradycyjnie mleko matki jest w szpitalu przechowywane w oddzielnym pojemniku 
po każdym odciąganiu 66. Jednak kwestią sporną jest, czy mleko z każdego 
odciągania powinno być przechowywane osobno, czy też należy zlewać mleko 
odciągnięte w ciągu 24 godzin. W szczególności zasugerowano, że dzięki zlewaniu 
mleka można zapewnić większą stabilność zawartości energetycznej pomiędzy 
karmieniami. Jedno z badań 129 wykazało, że zlewanie mleka odciągniętego w ciągu 
24 godzin nie skutkowało zwiększoną kolonizacją bakteryjną, pozwoliło natomiast 
zmniejszyć wahania w zawartości energetycznej oraz ilości białka, tłuszczu 
i węglowodanów w stosunku do porcji przechowywanych oddzielnie, których 
zawartość kaloryczna 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 zlewanie mleka może być sposobem 
na dobranie odpowiedniego wzmocnienia i polepszenie wartości odżywczych 
dostarczanego dziecku pokarmu 129. Sytuacja różni się w wypadku podawania 
pasteryzowanego mleka od dawczyń – wówczas jedną porcją mleka można 
nakarmić więcej niemowląt 66. Podawanie niepasteryzowanego mleka od dawczyń 
to szczególna sytuacja, której mogą dotyczyć ograniczenia zależne od okoliczności 
odciągania i polityki szpitala.

Kolejną korzyścią płynącą ze zlewania mleka matki jest konieczność opisania tylko 
jednej butelki, nie wielu, jak przy zbieraniu indywidualnym. W kontrolowaniu 
ścieżki mleka i przechowywaniu go, koniecznych na OIOM-ie, mogą zdarzyć się 
pomyłki, jeśli pojemniki nie są właściwie opisane 130. Odpowiednie opisanie – podanie 
imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju i ilości mleka oraz daty odciągnięcia – pozwala 
zminimalizować liczbę pomyłek. Pomocne mogą być również dodatkowe metody, 
jak przechowywanie mleka każdej matki w osobnym pudełku w lodówce lub 
zamrażalniku (rys. 5), lub kody kreskowe, częściej stosowane w bankach 
mleka 66, 131, 132.

Matki, które dowożą odciągnięte w domu mleko do szpitala, mogą potrzebować 
wskazówek dotyczących metod utrzymania niskiej temperatury mleka na czas 
transportu; metody te obejmują użycie wkładów chłodzących i izolacji torby trans-
portowej, np. ze zmiętych gazet, pozwalającej usunąć zbędne powietrze z przestrzeni 
wokół pojemników z mlekiem i wkładów chłodzących 66. Po dostarczeniu odciągniętego 
mleka do szpitala należy wdrożyć metody postępowania umożliwiające bezpieczne 
przechowywanie i podawanie pokarmu. Jeśli niemowlęciu omyłkowo zostanie podane 
mleko niepochodzące od jego matki, personel medyczny powinno się poinformować 
o możliwości transmisji chorób za pośrednictwem mleka, metodach badań przesie-
wowych matek i niemowląt oraz postępowaniu opartym na wynikach tych badań 66.

Przechowywanie mleka na OIOM-ie dla 
noworodków
Aby zapewnić optymalne żywienie niemowlęcia na OIOM-ie, konieczne jest 
właściwe przechowywanie odciągniętego mleka. Wskazówki dotyczące 
przechowywania pokarmu różnią się w zależności od niemowlęcia (z grupy 
wysokiego ryzyka/wcześniak, donoszone lub starsze) oraz tego, czy mleko 
jest świeże, zamrożone, rozmrażane lub wzmacniane. W miarę upływu czasu 
i wraz z wystawieniem na różne temperatury spada zawartość w mleku żywych 
komórek, a także składników odżywczych, czynników wzrostowych i wielu 
innych cennych składników, jak laktoferyna, sIgA oraz lizozym 25. Jednocześnie 
wzrasta ryzyko skażenia bakteryjnego i rozwoju patogenów w mleku. Wpływ 
przechowywania pokarmu na jego zawartość mikrobiologiczną, komponenty 
tłuszczowe i komórkowe, właściwości antybakteryjne oraz przeciwutleniające 

Rys. 5 – Tacka używana do indywidualnego 
przechowywania pokarmu od jednej matki  
na OIOM-ie
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jest w pewnym stopniu zbadany, wciąż jednak pozostaje wiele niewiadomych 
związanych z rozmrażaniem i wzmacnianiem mleka, istnieje też wiele różniących 
się zaleceń opartych na opiniach ekspertów. Jest jednak jasne, że przechowywanie 
mleka w różnych temperaturach, a także czas i środowisko przechowywania, rodzą 
zróżnicowane problemy.

Pojemniki na mleko
OIOM-y dla noworodków powinny dbać o zbieranie i przechowywanie pokarmu 
kobiecego w sposób, który ma jak najmniejszy wpływ na jego składniki odżywcze 
i odpornościowe. Mleko zachowuje większość właściwości immunologicznych, gdy 
przechowywane jest w pojemnikach szklanych lub z twardego plastiku, niezawiera-
jących polietylenu 133; dlatego do przechowywania pokarmu naturalnego zalecane są 
pojemniki szklane lub z twardego plastiku 66, 134, 135. Używanie pojemników zawierają-
cych polietylen wiąże się ze spadkiem zawartości immunoglobuliny A o 60% 133, 
z kolei w pojemnikach ze stali nierdzewnej spadła liczba komórek w mleku i ich 
żywotność w porównaniu z mlekiem przechowywanym w pojemnikach szklanych 
i polietylenowych 66, 134, 135. Ponadto obecnie nie używa się jako butelek dla niemowląt 
pojemników zawierających bisfenol A (BPA) ze względu na jego negatywne działanie 136. 
Dlatego najlepiej do przechowywania mleka dla hospitalizowanego niemowlęcia 
nadają się pojemniki szklane lub z plastiku dopuszczonego do kontaktu z żywnością, 
niezawierające BPA, wyposażone w szczelne zakrętki. Dopuszczalne mogą być 
również inne pojemniki czyste, aseptyczne lub sterylne; dokładne preferencje mogą 
zależeć od polityki danej placówki 66.

Przechowywanie w temperaturze pokojowej
Ponieważ pokarm kobiecy zawiera bakterie, zarówno komensalne, jak i patogenne, 
ważnym problemem związanym z jego przechowywaniem jest ich namnażanie 
się. Wykazano, że mleko odporne jest na rozwój bakterii, jeśli przechowywane 
jest krótko i w niższych temperaturach. Badania rozwoju bakterii w temperaturze 
pokojowej przyniosły niejednoznaczne wyniki, po części ze względu na brak 
jednolitej definicji temperatury pokojowej, mogącej wynosić 16 – 29°C lub więcej 137–139. 
Na OIOM-ach, gdzie przebywają niemowlęta o obniżonej odporności, czasy 
przechowywania mleka są zazwyczaj krótsze niż w przypadku pokarmu dla 
donoszonych niemowląt; zaleca się natychmiastowe schładzanie świeżego mleka, 
o ile to możliwe, i przechowywanie go w temperaturze pokojowej nie dłużej niż 
cztery godziny 66.

Kluczowe badanie 140 oceniające degradację mleka w przeciągu 24 godzin w 15, 
25 i  38 °C wykazało, że choć w temperaturze 15 oraz 25 °C proteoliza oraz zmiany 
w ilości enzymów trawiennych po 24 godzinach były minimalne, to  już po kilku 
godzinach przechowywania w 38 °C lipoliza zachodziła bardzo szybko i skutkowała 
zwiększeniem zawartości wolnych kwasów tłuszczowych o 440 – 710%. Również 
rozwój bakterii, głównie niepatogennych, przez pierwsze 4 – 8 godzin był minimalny 
w 15 °C i niski w 25 °C, jednak znacząco szybszy po 4 godzinach w 38 °C 140. Autorzy 
wyciągnęli wniosek, że mleko można bezpiecznie przechowywać przez 24 godziny 
w 15 °C i przez 4 godziny w 25 °C 140. Bardziej rygorystyczne metody badania 
aktywności białka w mleku w temperaturze 25 °C wykazały dalsze obniżenie zawartości 
β-kazeiny po 24 godzinach 141, 142, a także spadek poziomu lipazy po 2 godzinach 141. 
Zaleca się, aby czas przechowywania mleka w temperaturze pokojowej na OIOM-ach 
dla noworodków nie przekraczał 4 godzin 66 (tabela 4). Oznacza to, że przez okres 
czterech godzin można bezpiecznie podawać pokarm z jednej porcji w ramach 
karmienia ciągłego.
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Schładzanie

W temperaturze schładzania, wynoszącej około 4°C, pokarm kobiecy zachowuje 
integralność dłużej niż w temperaturze pokojowej 143. Najobszerniejsze z badań 
analizujących przechowywanie w temperaturze 4 °C sugeruje 96 godzin (4 dni) 
jako maksymalny czas przechowywania schłodzonego mleka 138 (tabela 4). 
Po 96 godzinach przechowywania mleka schłodzonego 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 tłuszczu, sIgA i laktoferyny. Efektów przechowywania 
przez okres dłuższy niż 96 godzin nie zbadano. Wykazano także, że schłodzenie 
mleka spowalnia rozwój bakterii gram-dodatnich 144. W badaniach nad schładzaniem 
mleka konsekwentnie obserwowano także wzrost stężenia wolnych kwasów 
tłuszczowych i wynikający z niego wzrost kwasowości w wyniku lipolizy 138, 145. 
Uważa się jednak, że produkty lipolizy nie stanowią zagrożenia, ponieważ 
mają działanie antywirusowe, antybakteryjne i antypierwotniakowe 137, 138, 145–147. 
Po 48 godzinach przechowywania zaobserwowano spadek liczby białych krwinek, 
w tym makrofagów i limfocytów, a także ogólnej zawartości białka 138. W oparciu 
o wyniki tych badań zaleca się czas przechowywania świeżego, niewzmacnianego, 
niezamrażanego uprzednio mleka w temperaturze 4 °C krótszy niż 4 dni, zwłaszcza, 
jeśli jest ono przeznaczone dla niemowląt hospitalizowanych 66. Jednak przyjęte 
procedury mogą się różnić w zależności od kraju i placówki; np. niektóre oddziały 
położnicze w Belgii i Luksemburgu przechowują schłodzone mleko do siedmiu dni 83.

Zamrażanie

Za optymalne dla OIOM-ów uznaje się przechowywanie zamrożonego mleka w tem-
peraturze –20 °C przez okres maksymalnie 3 miesięcy 66. Przez 3 miesiące zacho-
wana zostaje zawartość witamin A, E i B, białka, tłuszczu, enzymów, laktozy, cynku, 
immunoglobulin, lizozymu i laktoferyny, choć po 1 miesiącu może nastąpić utrata 
witaminy C 66. Wzrost liczby bakterii nie jest znaczący przez pierwsze 6 tygodni 148, 

149. Jednak ogólne właściwości bakteriobójcze mleka zamrożonego są mniejsze niż 
świeżego 150, 151, co spowodowane jest spadkiem liczby żywych komórek, takich jak 
fagocyty. Za akceptowalne na OIOM-ach dla noworodków uznaje się zamrażanie 
w temperaturze < –20 °C przez maksymalnie 12 miesięcy 66. Głębokie zamrażanie, 
w temperaturze –80 °C, może być skuteczniejszym sposobem zachowania bakterio-
bójczych właściwości mleka ludzkiego, zwłaszcza na OIOM-ie dla noworodków 66. 
Zamrażanie w temperaturze –80 °C może prowadzić do zmian w smaku i zapachu 
pokarmu, wywołanych rozbijaniem tłuszczu na kwasy tłuszczowe przez lipazę 128. 
Badania wykazały również, że obciążenie wirusowe – np. CMV – w mleku ulega zna-
czącemu obniżeniu wskutek zamrażania, nie jest jednak całkowicie eliminowane 68, 83.

Wykazano, że ponowne zamrożenie mleka rozmrożonego w lodówce nie zwiększa 
ładunku bakteryjnego powyżej bezpiecznego poziomu 152; uważa się jednak, że 
mleka rozmrożonego całkowicie, do temperatury pokojowej, nie należy zamrażać 
ponownie 66. Materiał badawczy dotyczący dopuszczalnego czasu przechowy-
wania mleka rozmrożonego do temperatury pokojowej, a także wpływu zmian 
temperatury i zmian pojemnika na jakość mleka, jest ograniczony. Jednakże nawet 
mleko przechowywane w zamrażalniku przez kilka miesięcy wciąż posiada lepsze 
właściwości niż mieszanka mleczna. Z drugiej strony zamrażanie powoduje spadek 
bioaktywności i stężenia pewnych ochronnych składników mleka, dlatego mleko 
świeże uważane jest za lepsze od zamrożonego 66. Mleko schłodzone uważa się 
za świeże, powinno więc zostać zużyte przed mlekiem zamrożonym 66.
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Tabela 4 – Wskazówki dotyczące przechowywania mleka matki na OIOM-ach dla noworodków. Zaadaptowano 
z HMBANA 42

Mleko matki Optymalny czas przechowywania
Mleko świeżo odciągnięte
Temperatura pokojowa:
W lodówce:
W zamrażarce:

≤ 4 godziny 150

≤ 4 dni 138

≤ 3 miesiące. Dopuszczalny czas ≤ 12 miesięcy 153–156 

Mleko zamrożone
Temperatura pokojowa: 

W lodówce:
W zamrażarce:

Rozmrozić do temperatury pokojowej, zużyć 
w ciągu ≤ 4 godzin 150

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 157–161 

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

Postępowanie z mlekiem matki na OIOM-ie dla 
noworodków

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

Rozmrażanie

Rozmrażanie oraz podgrzewanie mleka matki to dwa odrębne procesy, często łączone 
w jeden w placówkach medycznych oraz w domu. Mleko może być rozmrażane przez 
pozostawienie w temperaturze pokojowej, przeniesienie z zamrażalnika do lodówki 
albo zanurzenie w ciepłej wodzie. Rozmrażanie uważa się za zakończone, gdy mleko 
stanie się płynne, jednak wciąż jest chłodne i zawiera pewną liczbę kryształków lodu. 
Obecność kryształków lodu pozwala stwierdzić, że mleko nie zostało nadmiernie 
rozmrożone 66. Rozmrożone mleko przed podaniem powinno się przechowywać 
w lodówce. Nie należy pozostawiać go w temperaturze pokojowej na więcej niż kilka 
godzin, by nie dopuścić do rozwoju bakterii 66. Określenie i zastosowanie dokład-
nego czasu rozmrażania może być pracochłonne, ponieważ wymagany jest ciągły 
nadzór nad procesem. Stosowanie kąpieli wodnej, w podgrzewaczu do pokarmu lub 
zbiorniku z ciepłą wodą, wiąże się z dodatkowym ryzykiem zanieczyszczenia mleka, 
którego źródłem może być woda użytkowa wykorzystywana do rozmrażania butelek 
z mlekiem pochodzącym od wielu matek, pojemnik lub ręce osoby nadzorującej 
proces 66.
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Choć istnieje niewiele materiału badawczego poświęconego optymalnej metodzie 
rozmrażania mleka, wiadomo, że pasteryzacja znacząco zmniejsza zawartość 
w pokarmie składników immunologicznych 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 66. Według zaleceń dla banków mleka kobiecego 66, temperatura 
wody używanej do podgrzewania mleka nie powinna przekraczać 37 ºC. Korzystanie 
z kuchenki mikrofalowej bądź gorącej lub wrzącej wody nie jest zalecane, metody 
te pogarszają bowiem przeciwinfekcyjne właściwości mleka 89, 90. Wszystkie metody 
podgrzewania wykorzystujące wodę wiążą się z ryzykiem zanieczyszczenia pokarmu, 
jeśli woda dostanie się pod lub do wewnątrz zakrętki butelki 121. Dlatego zalecenia 
sugerują, by nie dopuszczać do kontaktu zakrętki z wodą 66, 121.

Wzmacnianie
Pokarm kobiecy jest zalecany do podawania dojelitowego i doustnego na OIOM-
ach dla noworodków, jednak zarówno świeży jak i zamrożony często wymaga 
wzmacniania, by zaspokoić wysokie zapotrzebowanie wcześniaka na składniki 
odżywcze. Poziom mikro- i makroskładników, zazwyczaj gromadzonych w organizmie 
podczas ostatniego trymestru in utero 39, przy przedwczesnym porodzie jest znacząco 
niższy, co oznacza konieczność szybkiego ich uzupełnienia. Dlatego wzmacnianie 
podawanego pokarmu wskazane jest w przypadku wszystkich niemowląt 
o masie urodzeniowej <1500  g, ale można je także zalecić w przypadku innych 
niemowląt 162.

Jeśli mleko matki jest niedostępne, bądź dostępne w niewystarczającej ilości, 
w żywieniu dojelitowym często podaje się uzupełniająco mleko od dawczyń 15, 37. 
Mleko od dawczyń jest zazwyczaj uboższe w białka niż mleko matki, dlatego wymaga 
wzmocnienia większą ilością składników 15, 37. 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/dobę; nie jest to jednak powszechnie przyjęta praktyka 15, 37. 
W Stanach Zjednoczonych dla szpitali chcących uniknąć wzmacniania preparatami 
na mleku krowim dostępne są wzmacniacze na mleku kobiecym. Dotychczasowe 
badania pokazują, że dieta oparta wyłącznie na mleku kobiecym zmniejsza 
ryzyko martwiczego zapalenia jelit, wymagającego interwencji medycznej lub 
chirurgicznej 22, 163. Jeśli mleko kobiece nie jest dostępne, niemowlętom podaje się 
mieszankę mleczną dla wcześniaków, jednak jej biologiczna dostępność składników 
odżywczych jest mniejsza 22, 164. Wykazano, 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 22. 

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 160, 161. 
Niektóre wzmacniacze mogą zmienić skład mleka, należy więc szczególnie 
uważać przy przechowywaniu go i chronić przed zanieczyszczeniem. Ponieważ 
w przypadku mleka wzmocnionego szybciej wzrasta poziom zanieczyszczeń 
oraz osmolalność 165, 166, należy przestrzegać wskazówek oraz instrukcji producenta 
wzmacniacza 167. Aby zapobiec zwiększeniu osmolalności, sugeruje się dodawanie 
wzmacniaczy przy użyciu metod aseptycznych, w temperaturze pokojowej lub niższej 
(rys. 6) 167. Zaleca się także, by czas przechowywania pokarmu wzmocnionego był 
krótszy i zależał również od tego, czy pokarm jest świeży, czy zamrożony, czy był 
wcześniej rozmrażany i jak długo znajdował się w temperaturze pokojowej 168. 
Mleko wzmocnione nie powinno być pozostawiane w temperaturze pokojowej; 
należy je natychmiast podać albo schłodzić, przy czym nie powinno być 
przechowywane w lodówce dłużej niż 24 godziny 66 (tabela 4).

Rys. 6 – Przykład aseptycznej techniki postępowania 
z pokarmem kobiecym
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Podgrzewanie

Temperatura mleka nie tylko ma wpływ na zachowanie przez nie integralności; 
może od niej zależeć również tolerancja karmienia dojelitowego przez niemowlę. 
Przypuszcza się, że temperatura podawanego pokarmu może mieć wpływ na 
temperaturę ciała niemowlęcia. Wykazano, że dożylne podanie płynu o tem-
peraturze pokojowej obniża temperaturę ciała niemowlęcia. Dlatego zaleca się 
ogrzewanie płynów do wlewów dożylnych, takich jak krew i roztwór soli, do 
temperatury ciała przed ich podaniem 169, 170. Na wielu OIOM-ach dla noworod-
ków podgrzewanie jest ważnym etapem przygotowywania mleka matki. Seria 
badań oceniających wpływ podgrzewania mleka na stabilność stanu wcześnia-
ków oraz na treść zalegającą w żołądku przyniosła niejednoznaczne wyniki. 
Po dożylnym podaniu pokarmu o temperaturze pokojowej wykazano spadek 
temperatury w odbycie oraz w żołądku w porównaniu do pomiarów po poda-
niu pokarmu o temperaturze ciała 169–171; nie wykazano jednak różnic w tempie 
metabolizmu. Jedno z badań wykazało, że temperatura ciała wcześniaków 
mierzona pod pachą wzrastała o maks. 0,44°C podczas karmienia podgrza-
nym pokarmem, autorzy badania nie zaobserwowali jednak towarzyszących 
temu zmian tętna, częstości oddechów ani saturacji 172.  Wcześniaki karmione 
dojelitowo pokarmem chłodnym, o temperaturze 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 173. Inne 
badania dotyczące wcześniaków nie wykazały różnic w temperaturze ciała, 
opróżnianiu żołądka i tętnie, zależnych od temperatury podawanego dojelitowo 
pokarmu (chłodny, w temperaturze pokojowej lub temperaturze ciała) 174, 175. 
Niemowlęta donoszone mogą otrzymywać mleko chłodne, o temperaturze 
pokojowej lub podgrzane 128; dowody są mniej jednoznaczne w przypadku 
wcześniaków.

Ogrzewanie mleka, podobnie jak rozmrażanie, może nastąpić poprzez 
umieszczenie butelki w zbiorniku z ciepłą wodą lub pod bieżącą ciepłą wodą, 
przy czym dla uniknięcia zanieczyszczenia zakrętka nie powinna mieć kontaktu 
z wodą 66. Jednak regulacja oraz osiąganie optymalnej temperatury metodami 
podgrzewania wykorzystującymi wodę stanowi wyzwanie. Osiągnięcie optymalnej 
temperatury wymaga uwzględnienia szeregu czynników, w tym: objętości mleka, 
jego temperatury przed rozpoczęciem podgrzewania, rozmiaru pojemnika 
z mlekiem i temperatury wody po podgrzewaniu i przed rozpoczęciem karmienia. 
Wykazano znaczące rozpiętości temperatur mleka podczas karmienia (od 21,8 °C 
do 36,2 °C) oraz czasu ogrzewania (133 oraz 2061 sekund), co sugeruje, że dobór 
czasu ogrzewania oraz ocenianie, kiedy mleko ma właściwą temperaturę często są 
błędne 172. W innym badaniu ocenę temperatury pokarmu przez personel medyczny 
porównywano z temperaturą zmierzoną w czasie karmienia. Podobnie jak we 
wcześniejszych badaniach wykazano znaczną rozpiętość temperatur podczas 
419 karmień, wynoszącą od 22 ºC do 46,4 ºC. Przeciętna temperatura podczas 
karmienia wynosiła ~31 ºC 176. Wywnioskowano, że temperatura podawanego 
mleka waha się pomiędzy karmieniami. Co więcej, ocena temperatury przez 
personel medyczny była niedokładna i odbiegała od temperatur zmierzonych.
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Problemem na OIOM-ach dla noworodków może być ryzyko użycia 
zanieczyszczonej wody w przypadku wykorzystujących wodę metod 
podgrzewania. Odnotowano przypadki zakażeń szpitalnych, bakteryjnych 
i wywołanych przez inne patogeny, których źródłem była woda użytkowa 
w szpitalu. W szczególności odnotowano przypadki występowania bakterii 
Staphylococcus i Klebsiella pneumoniae w wodzie używanej w szpitalach 
do podgrzewania mleka dla niemowląt 177. Bakterie te zidentyfikowano jako 
bezpośrednią przyczynę wystąpienia przypadków sepsy na OIOM-ie dla 
noworodków tego szpitala. Z kolei w 2013 r. Molina-Cabrillana i wsp. 178 opisali 
wystąpienie ogniska zakażenia bakterią Pseudomonas aeruginosa, którego 
źródłem była skażona woda używana w podgrzewaczach do butelek.

Dlatego w USA jako alternatywną metodę ogrzewania płynów, z którymi kontakt 
będą mieć pacjenci zalecono stosowanie podgrzewaczy niewykorzystujących 
wody 179. CDC (Centre of Disease Control, Centrum Zwalczania i Zapobiegania 
Chorobom) w zaleceniach z 2003 r. dotyczących kontroli zakażeń w placówkach 
służby zdrowia 180 zasugerowało, by szpitale eliminowały źródła skażonej 
wody, gdy tylko to możliwe. Zalecenia podkreślały, że środowisko wilgotne 
i stosowanie rozwiązań wykorzystujących wodę tworzą w środowisku szpitalnym 
rezerwuary rozwoju wodnych mikroorganizmów. Niedawno, po tym, jak w wyniku 
zakażeń Pseudomonas, których źródłem była woda użytkowa, na OIOM-ie 
w Irlandii Północnej zmarła trójka noworodków, tamtejsze RQIA (Regulation and 
Quality Improvement Authority, Biuro ds. Regulacji i Poprawy Jakości Usług) 
wydało zalecenie, by unikać rozmrażania oraz ogrzewania mleka metodami 
wykorzystującymi wodę użytkową 181. Na niektórych OIOM-ach dla noworodków 
stosuje się podgrzewacze niewykorzystujące wody, by zapobiec potencjalnemu 
skażeniu pokarmu. Jednak dostępne badania dotyczące wpływu ogrzewania 
i rozmrażania obiema metodami na mleko są ograniczone. 

W jednym z badań porównywano zmiany w składzie mleka rozmrażanego 
i podgrzewanego w urządzeniu niewykorzystującym wody w porównaniu do 
metod korzystających z niej 182. Nie wykryto różnic w integralności próbek mleka 
podgrzewanych obiema metodami. Rozmrażanie i podgrzewanie tymi metodami 
prowadziło do podobnych zmian w pH, kolonizacji bakteryjnej i stężeniu wolnych 
kwasów tłuszczowych w mleku. Jednak w mleku rozmrożonym i podgrzanym bez 
wykorzystania wody, a następnie pozostawionym na cztery godziny w temperaturze 
pokojowej, wykazano najwyższy wzrost liczby kolonii bakteryjnych, a także 
stężenia wolnych kwasów tłuszczowych. Mimo że kolonizacja bakteryjna 
zwiększyła się po czterech godzinach od podgrzania, nie była ona wyższa od 
tej w mleku świeżym, nieprzetwarzanym. Badanie nie mierzyło niestety wyników 
ogrzewania mleka przez cztery godziny metodą wykorzystującą wodę; jest 
jednak prawdopodobne, że utrzymanie stałej temperatury przy użyciu takiej 
metody byłoby trudne i niepraktyczne w środowisku szpitalnym. Niemniej 
jednak uzasadnione jest prowadzenie dalszych badań oceniających skutki 
podgrzewania mleka przez dłuższy czas.
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Wnioski

Na OIOM-ach dla noworodków niezbędne jest stosowanie opartych na 
badaniach metod maksymalizujących jakość dostępnego pokarmu kobiecego 
i minimalizujących ryzyko skażenia go. W tym celu wymagane jest staranne 
rozważanie wszystkich procesów składających się na ścieżkę logistyczną 
pokarmu. Pierwszym krokiem jest wdrożenie bezpiecznych, higienicznych metod 
odciągania pokarmu, w trakcie którego ręce matki, odciągacz oraz zestawy do 
odciągania są czyste. Stosowanie procedur schładzania i zamrażania, które 
minimalizują utratę wartości odżywczej mleka oraz zawartych w nim czynników 
ochronnych i wspomagających wzrastanie niemowlęcia jest kluczowe dla 
ograniczenia zakażeń i omyłek.

W trakcie rozmrażania i podgrzewania mleko nie powinno być narażone na zbyt 
wysokie temperatury ani na kontakt z zanieczyszczoną wodą. Ponadto procedury 
postępowania muszą być odmienne w przypadku mleka wzmocnionego, tak, by 
zminimalizować rozwój bakterii i zapewnić zachowanie cennych składników. 

Nie istnieją jednoznaczne kryteria wyznaczające dopuszczalny limit kolonizacji 
bakteryjnej w mleku matki, co sprawia, że poleganie na testach mikrobiologicz-
nych i stosowanie pasteryzacji stanowią przedmiot kontrowersji. Niezbędne są 
dalsze badania, które pomogą zrozumieć wpływ różnych mikroorganizmów oraz 
poziomów skażenia pokarmu na wcześniaki, a przez to umożliwić dostarczanie 
wcześniakom maksymalnych możliwych dawek mleka matki o jak najwyższej 
jakości.



26 MEDELA

1 WHO & UNICEF. Global strategy for infant 
and young child feeding (World Health 
Organization, Geneva, 2003).

2 American Academy of Pediatrics - Section 
on Breastfeeding. Breastfeeding and the 
use of human milk. Pediatrics 129, 
e827-e841 (2012).

3 UNICEF Facts for life (United Nations 
Children’s Fund, New York, 2010).

4 Callen,J. & Pinelli,J. A review of the 
literature examining the benefits and 
challenges, incidence and duration, and 
barriers to breastfeeding in preterm infants. 
Adv Neonatal Care 5, 72-88 (2005).

5 Winberg,J. Mother and newborn baby: 
Mutual regulation of physiology and 
behavior - a selective review. Dev 
Psychobiol 47, 217-229 (2005).

6 Meier,P.P., Engstrom,J.L., Patel,J.L., 
Jegier,B.J., & Bruns,N.E. Improving the use 
of human milk during and after the NICU 
stay. Clin Perinatol 37, 217-245 (2010).

7 Patel,A.L. et al. Impact of early human milk 
on sepsis and health-care costs in very low 
birth weight infants. J Perinatol 33, 
514-519 (2013).

8 Arslanoglu,S., Ziegler,E.E., Moro,G.E., & 
WAPM working group on nutrition. Donor 
human milk in preterm infant feeding: 
evidence and recommendations. J Perinat 
Med 38, 347-351 (2010).

9 Bisquera,J.A., Cooper,T.R., & Berseth,C.L. 
Impact of necrotizing enterocolitis on 
length of stay and hospital charges in very 
low birth weight infants. Pediatrics 109, 
423-428 (2002).

10 Furman,L., Taylor,G., Minich,N., & Hack,M. 
The effect of maternal milk on neonatal 
morbidity of very low-birth-weight infants. 
Arch Pediatr Adolesc Med 157, 66-71 
(2003).

11 Hylander,M.A., Strobino,D.M., & 
Dhanireddy,R. Human milk feedings and 
infection among very low birth weight 
infants. Pediatrics 102, E38 (1998).

12 Hylander,M.A., Strobino,D.M., 
Pezzullo.J.C., & Dhanireddy,R. Association 
of human milk feedings with a reduction in 
retinopathy of prematurity among very low 
birthweight infants. J Perinatol 21, 356-362 
(2001).

13 Quigley,M.A., Henderson,G., Anthony,M.Y., 
& McGuire,W. Formula milk versus donor 
breast milk for feeding preterm or low birth 
weight infants. Cochrane Database Syst 
Rev1-41 (2007).

14 Schanler,R., Shulman,R.J., & Lau,C. 
Feeding strategies for premature infants: 
beneficial outcomes of feeding fortified 
human milk versus preterm formula. 
Pediatrics 103, 1150-1157 (1999).

15 Schanler,R.J., Lau,C., Hurst,N.M., & 
Smith,E.O. Randomized trial of donor 
human milk versus preterm formula as 
substitutes for mothers’ own milk in the 
feeding of extremely premature infants. 
Pediatrics 116, 400-406 (2005).

16 Vohr,B.R. et al. Beneficial effects of breast 
milk in the neonatal intensive care unit on 
the developmental outcome of extremely 
low birth weight infants at 18 months of 
age. Pediatrics 118, e115-e123 (2006).

17 Vohr,B.R. et al. Persistent beneficial effects 
of breast milk ingested in the neonatal 
intensive care unit on outcomes of 
extremely low birth weight infants at 30 
months of age. Pediatrics 120, e953-e959 
(2007).

18 Meier,P.P. Breastfeeding in the special care 
nursery. Prematures and infants with 
medical problems. Pediatr Clin North Am 
48, 425-442 (2001).

19 Sisk,P.M., Lovelady,C.A., Gruber,K.J., 
Dillard,R.G., & O’Shea,T.M. Human milk 
consumption and full enteral feeding 
among infants who weigh <1250 grams. 
Pediatrics 121, e1528-e1533 (2008).

20 Corpeleijn,W.E. et al. Intake of own 
mother’s milk during the first days of life is 
associated with decreased morbidity and 
mortality in very low birth weight infants 
during the first 60 days of life. Neonatology. 
102, 276-281 (2012)

21 Meinzen-Derr,J. et al. Role of human milk 
in extremely low birth weight infants’ risk of 
necrotizing enterocolitis or death. J 
Perinatol 29, 57-62 (2009).

22 Sullivan,S. et al. An exclusively human 
milk-based diet is associated with a lower 
rate of necrotizing enterocolitis than a diet 
of human milk and bovine milk-based 
products. J Pediatr 156, 562-567 (2010).

23 Taylor,S.N., Basile,L.A., Ebeling,M., & 
Wagner,C.L. Intestinal permeability in 
preterm infants by feeding type: Mother’s 
milk versus formula. Breastfeed Med 4, 
11-15 (2009).

24 Newburg,D.S. & Walker,W.A. Protection of 
the neonate by the innate immune system 
of developing gut and of human milk. 
Pediatr Res 61, 2-8 (2007).

25 Hanson,L.A. The role of breastfeeding in 
the defense of the infant in Textbook of 
human lactation (eds. Hale,T.W. & 
Hartmann,P.E.) 159-192 (Hale Publishing 
LLP, Amarillo TX, 2007)

26 Hassiotou,F. & Geddes,D. Anatomy of the 
human mammary gland: Current status of 
knowledge. Clin Anat 26, 29-48 (2013).

27 Hassiotou,F. et al. Breastmilk is a novel 
source of stem cells with multilineage 
differentiation potential. Stem Cells 30, 
2164-2174 (2012).

28 Bode,L. Human milk oligosaccharides: 
Every baby needs a sugar mama. 
Glycobiology 22, 1147-1162 (2012).

29 Garrido,D., Kim,J.H., German,J.B., 
Raybould,H.E., & Mills,D.A. 
Oligosaccharide binding proteins from 
Bifidobacterium longum  subsp. infantis  
reveal a preference for host glycans. PLoS 
One 6, e17315 (2011).

30 Sela,D.A. et al. An infant-associated 
bacterial commensal utilizes breast milk 
sialyloligosaccharides. J Biol Chem 286, 
11909-11918 (2011).

31 Wu,S., Grimm,R., German,J.B., & 
Lebrilla,C.B. Annotation and structural 
analysis of sialylated human milk 
oligosaccharides. J Proteome Res 10, 
856-868 (2011).

32 Etzold,S. & Bode,L. Glycan-dependent viral 
infection in infants and the role of human 
milk oligosaccharides. Curr Opin Virol 7, 
101-107 (2014).

33 Caicedo,R.A., Schanler,R.J., Li,N., & 
Neu,J. The developing intestinal 
ecosystem: Implications for the neonate. 
Pediatr Res 58, 625-628 (2005).

34 Claud,E.C. Probiotics and neonatal 
necrotizing enterocolitis. Anaerobe 17, 
180-185 (2011).

35 Claud,E.C. & Walker,W.A. Hypothesis: 
Inappropriate colonization of the premature 
intestine can cause neonatal necrotizing 
enterocolitis. FASEB J 15, 1398-1403 
(2001).

36 Schanler,R.J. Evaluation of the evidence to 
support current recommendations to meet 
the needs of premature infants: The role of 
human milk. Am J Clin Nutr 85, 625S-628S 
(2007).

37 Schanler,R.J. The use of human milk for 
premature infants. Pediatr Clin North Am 
48, 207-219 (2001).

38 Gartner,L.M. et al. Breastfeeding and the 
use of human milk. Pediatrics 115, 
496-506 (2005).

39 Kuschel,C.A. & Harding,J.E. 
Multicomponent fortified human milk for 
promoting growth in preterm infants. 
Cochrane Database Syst Rev CD000343, 
1-45 (2004).

Źródła 



MEDELA 27

40 Hanson,L.A. Immunobiology of human 
milk: How breastfeeding protects babies 
(Pharmasoft Publishing, Amarillo 
Texas,2004).

41 Arnold,R.R., Brewer,M., & Gauthier,J.J. 
Bactericidal activity of human lactoferrin: 
sensitivity of a variety of microorganisms. 
Infect Immun 28, 893-898 (1980).

42 Lönnerdal, B. & Lien,E.L. Nutritional and 
physiologic significance of alpha-
lactalbumin in infants. Nutr Rev 61, 
295-305 (2003).

43 Svensson,K., Lange,S., Lonnroth,I., 
Widstrom,A.M., & Hanson,L.A. Induction of 
anti-secretory factor in human milk may 
prevent mastitis. Acta Paediatr 93, 
1228-1231 (2004).

44 Zaman,S., Mannan,J., Lange,S., 
Lonnroth,I., & Hanson,L.A. B 221, a 
medical food containing antisecretory 
factor reduces child diarrhoea: a placebo 
controlled trial. Acta Paediatr 96, 
1655-1659 (2007).

45 Field,C.J. The immunological components 
of human milk and their effect on immune 
development in infants. J Nutr 135, 1-4 
(2005).

46 King,C. & Jones,E. The Benefits of Human 
Millk for the Preterm Baby in Feeding and 
Nutrition in the Preterm Infant (eds. 
Jones,E. & King,C.) 1-13 (Elsevier Churchill 
Livingstone, Oxford, 2005).

47 Hernell,O., Ward,H., Blackberg,L., & 
Pereira,M.E. Killing of Giardia lamblia by 
human milk lipases: An effect mediated by 
lipolysis of milk lipids. J Infect Dis 153, 
715-720 (1986).

48 Armogida,S.A., Yannaras,N.M., 
Melton,A.L., & Srivastava,M.D. 
Identification and quantification of innate 
immune system mediators in human breast 
milk. Allergy Asthma Proc 25, 297-304 
(2004).

49 Murakami,M., Dorschner,R.A., Stern,L.J., 
Lin,K.H., & Gallo,R.L. Expression and 
secretion of cathelicidin antimicrobial 
peptides in murine mammary glands and 
human milk. Pediatr Res 57, 10-15 (2005).

50 Kleinman,R.E. & Walker,W.A. The 
enteromammary immune system: an 
important new concept in breast milk host 
defense. Dig Dis Sci 24, 876-882 (1979).

51 Newburg,D.S. et al. Role of human-milk 
lactadherin in protection against 
symptomatic rotavirus infection. Lancet 
351, 1160-1164 (1998).

52 Johnson,T.J., Patel,A.L., Bigger,H.R., 
Engstrom,J.L., & Meier,P.P. Economic 
benefits and costs of human milk feedings: 
A strategy to reduce the risk of 
prematurity-related morbidities in 
very-low-birth-weight infants. Adv Nutr 5, 
207-212 (2014).

53 Tudehope,D.I. Human milk and the 
nutritional needs of preterm infants. J 
Pediatr 162, S17-S25 (2013).

54 Boo,N.Y., Nordiah,A.J., Alfizah,H., 
Nor-Rohaini,A.H., & Lim,V.K. 
Contamination of breast milk obtained by 
manual expression and breast pumps in 
mothers of very low birthweight infants. J 
Hosp Infect 49, 274-281 (2001).

55 Novak,F.R., Da Silva,A.V., Hagler,A.N., & 
Figueiredo,A.M. Contamination of 
expressed human breast milk with an 
epidemic multiresistant Staphylococcus 
aureus clone. J Med Microbiol 49, 
1109-1117 (2000).

56 Carroll,L., Osman,M., Davies,D.P., & 
McNeish,A.S. Bacteriology of raw breast 
milk. Lancet 2, 1186 (1979).

57 Eidelman,A.I. & Szilagyi,G. Patterns of 
bacterial colonization of human milk. 
Obstet Gynecol 53, 550-552 (1979).

58 Thompson,N., Pickler,R.H., Munro,C., & 
Shotwell,J. Contamination in expressed 
breast milk following breast cleansing. J 
Hum Lact 13, 127-130 (1997).

59 Cabrera-Rubio,R. et al. The human milk 
microbiome changes over lactation and is 
shaped by maternal weight and mode of 
delivery. Am J Clin Nutr 96, 544-551 
(2012).

60 Jeurink,P.V. et al. Human milk: A source of 
more life than we imagine. Benef Microbes 
4, 17-30 (2013).

61 Perez,P.F. et al. Bacterial imprinting of the 
neonatal immune system: Lessons from 
maternal cells? Pediatrics 119, e724-e732 
(2007).

62 Carroll,L., Osman,M., Davies,D.P., & 
McNeish,A.S. Bacteriological criteria for 
feeding raw breast-milk to babies on 
neonatal units. Lancet 2, 732-733 (1979).

63 Shetty,A., Barnes,R., Adappa,R., & 
Doherty,C. Quality control of expressed 
breast milk. J Hosp Infect 62, 253-254 
(2006).

64 Godambe,S., Shah,P.S., & Shah,V. Breast 
milk as a source of late onset neonatal 
sepsis. Pediatr Infect Dis J 24, 381-382 
(2005).

65 Engür,D. et al. A milk pump as a source for 
spreading Acinetobacter baumannii in a 
neonatal intensive care unit. Breastfeed 
Med 9, 551-554 (2014).

66 Human Milk Banking Association of North 
America 2011 Best practice for expressing, 
storing and handling human milk in 
hospitals, homes, and child care settings 
(HMBANA, Fort Worth, 2011).

67 el-Mohandes,A.E., Keiser,J.F., 
Johnson,L.A., Refat,M., & Jackson,B.J. 
Aerobes isolated in fecal microflora of 
infants in the intensive care nursery: 
Relationship to human milk use and 
systemic sepsis. Am J Infect Control 21, 
231-234 (1993).

68 Schanler,R.J. et al. Breastmilk cultures and 
infection in extremely premature infants. J 
Perinatol 31, 335-338 (2011).

69 el-Mohandes,A.E., Schatz,V., Keiser,J.F., & 
Jackson,B.J. Bacterial contaminants of 
collected and frozen human milk used in 
an intensive care nursery. Am J Infect 
Control 21, 226-230 (1993).

70 Becker,G.E., McCormick,F.M., & 
Renfrew,M.J. Methods of milk expression 
for lactating women (Review). Cochrane 
Database Syst Rev1-46 (2008).

71 Pittard,W.B., Geddes,K.M., Brown,S., 
Mintz,S., & Hulsey,T.C. Bacterial 
contamination of human milk: container 
type and method of expression. Am J 
Perinatol 8, 25-27 (1991).

72 Olver,W.J., Bond,D.W., Boswell,T.C., & 
Watkin,S.L. Neonatal group B 
streptococcal disease associated with 
infected breast milk. Arch Dis Child Fetal 
Neonatal Ed 83, F48-F49 (2000).

73 Byrne,P.A., Miller,C., & Justus,K. Neonatal 
group B streptococcal infection related to 
breast milk. Breastfeed Med 1, 263-270 
(2006).

74 Botsford,K.B. et al. Gram-negative bacilli in 
human milk feedings: Quantitation and 
clinical consequences for premature 
infants. J Pediatr 109, 707-710 (1986).

75 Cooke,R.P., Devlin,J., & Robinson,M.J. 
Breast milk and methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus. J Hosp Infect 10, 
312 (1987).

76 Widger,J., O’Connell,N.H., & Stack,T. 
Breast milk causing neonatal sepsis and 
death. Clin Microbiol Infect 16, 1796-1798 
(2010).

77 Goldman,A.S. Immunologic system in 
human milk. J Pediatr Gastroenterol Nutr 
5, 343-345 (1986).



28 MEDELA

78 Ng,D.K., Lee,S.Y., Leung,L.C., Wong,S.F., 
& Ho,J.C. Bacteriological screening of 
expressed breast milk revealed a high rate 
of bacterial contamination in Chinese 
women. J Hosp Infect 58, 146-150 (2004).

79 Boer,H.R., Anido,G., & Macdonald,N. 
Bacterial colonization of human milk. South 
Med J 74, 716-718 (1981).

80 Berardi,A. et al. Group B streptococcus 
late-onset disease: 2003-2010. Pediatrics 
131, e361-e368 (2013).

81 Davanzo,R. et al. To feed or not to feed? 
Case presentation and best practice 
guidance for human milk feeding and 
group B streptococcus in developed 
countries. J Hum Lact 29, 452-457 (2013).

82 Jawa,G., Hussain,Z., & da,S.O. Recurrent 
late-onset group B Streptococcus sepsis in 
a preterm infant acquired by expressed 
breastmilk transmission: a case report. 
Breastfeed Med 8, 134-136 (2013).

83 Cossey,V., Johansson,A.B., de,H., V, & 
Vanhole,C. The use of human milk in the 
neonatal intensive care unit: Practices in 
Belgium and Luxembourg. Breastfeed Med 
7, 302-306 (2012).

84 Omarsdottir,S., Casper,C., Akerman,A., 
Polberger,S., & Vanpee,M. Breastmilk 
handling routines for preterm infants in 
Sweden: A national cross-sectional study. 
Breastfeed Med 3, 165-170 (2008).

85 National Institute for Health and Care 
Excellence. Donor milk banks: The 
operation of donor milk bank services. 
2010. http://www.nice.org.uk/guidance/
CG93/chapter/1-Guidance  (2014).

86 Balmer S.E. & Williams A.F. Guidelines for 
the establishment and operation of human 
milk banks in the UK. Arch Dis Child 73, 
481-482 (1995).

87 Czank,C., Prime,D.K., Hartmann,B., 
Simmer,K., & Hartmann,P.E. Retention of 
the immunological proteins of pasteurized 
human milk in relation to pasteurizer design 
and practice. Pediatr Res 66, 374-379 
(2009).

88 Czank,C., Simmer,K., & Hartmann,P.E. 
Simultaneous pasteurization and 
homogenization of human milk by 
combining heat and ultrasound: effect on 
milk quality. J Dairy Res 77, 183-189 
(2010).

89 Quan,R. et al. Effects of microwave 
radiation on anti-infective factors in human 
milk. Pediatrics 89, 667-669 (1992).

90 Sigman,M., Burke,K.I., Swarner,O.W., & 
Shavlik,G.W. Effects of microwaving human 
milk: Changes in IgA content and bacterial 
count. J Am Diet Assoc 89, 690-692 
(1989).

91 Christen,L., Lai,C.T., Hartmann,B., 
Hartmann,P.E., & Geddes,D.T. The effect of 
UV-C pasteurization on bacteriostatic 
properties and immunological proteins of 
donor human milk. PLoS One 8, e85867 
(2013).

92 Capretti,M.G. et al. Very low birth weight 
infants born to Cytomegalovirus-
seropositive mothers fed with their 
mother’s milk: A prospective study. J 
Pediatr 154, 842-848 (2009).

93 Sharland,M., Khare,M., & Bedford-
Russell,A. Prevention of postnatal 
Cytomegalovirus infection in preterm 
infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 
86, F140 (2002).

94 Meier,J. et al. Human Cytomegalovirus 
reactivation during lactation and 
mother-to-child transmission in preterm 
infants. J Clin Microbiol 43, 1318-1324 
(2005).

95 Sabbaj,S. et al. Breast milk-derived 
antigen-specific CD8+ T cells: An 
extralymphoid effector memory cell 
population in humans. J Immunol 174, 
2951-2956 (2005).

96 Pignatelli,S., Dal,M.P., Rossini,G., & 
Landini,M.P. Genetic polymorphisms 
among human Cytomegalovirus (HCMV) 
wild-type strains. Rev Med Virol 14, 
383-410 (2004).

97 Hale,T.W. & Rowe,H.E. Medications and 
mothers’ milk (Hale Publishing, Plano TX, 
2014).

98 Read,J.S. Prevention of mother-to-child 
transmission of HIV through breast milk. 
Pediatr Infect Dis J 27, 649-650 (2008).

99 Biggar,R.J. et al. Human leukocyte antigen 
concordance and the transmission risk via 
breast-feeding of human T cell 
lymphotropic virus type I. J infect Dis 193, 
277-282 (2006).

100 Shi,Z. et al. Breastfeeding of newborns by 
mothers carrying hepatitis B virus: a 
meta-analysis and systematic review. Arch 
Pediatr Adolesc Med 165, 837-846 (2011).

101 Jim,W.T. et al. Transmission of 
Cytomegalovirus from mothers to preterm 
infants by breast milk. Pediatr Infect Dis J 
23, 848-851 (2004).

102 Miron,D. et al. Incidence and clinical 
manifestations of breast milk-acquired 
Cytomegalovirus infection in low birth 
weight infants. J Perinatol 25, 299-303 
(2005).

103 Read,J.S., Cannon,M.J., Stanberry,L.R., & 
Schuval,S. Prevention of mother-to-child 
transmission of viral infections. Curr Probl 
Pediatr Adolesc Health Care 38, 274-297 
(2008).

104 Human Milk Banking Association of North 
America 2011 Guidelines for establishment 
and operation of a donor human milk bank 
(HMBANA, Fort Worth, 2011).

105 Grøvslien,A.H. & Grønn,M. Donor milk 
banking and breastfeeding in Norway. J 
Hum Lact 25, 206-210 (2009).

106 Arnold,L.D. The cost-effectiveness of using 
banked donor milk in the neonatal intensive 
care unit: prevention of necrotizing 
enterocolitis. J Hum Lact 18, 172-177 
(2002).

107 Tan,L., Nielsen,N.H., Young,D.C., & 
Trizna,Z. Use of antimicrobial agents in 
consumer products. Arch Dermatol 138, 
1082-1086 (2002).

108 Aiello,A.E., Larson,E.L., & Levy,S.B. 
Consumer antibacterial soaps: Effective or 
just risky? Clin Infect Dis 45 Suppl 2, 
S137-S147 (2007).

109 Levy,S.B. Antibacterial household 
products: Cause for concern. Emerg Infect 
Dis 7, 512-515 (2001).

110 Larson,E.L., Eke,P.I., Wilder,M.P., & 
Laughon,B.E. Quantity of soap as a 
variable in handwashing. Infect Control 8, 
371-375 (1987).

111 Costa,K.M. A comparison of colony counts 
of breast milk using two methods of breast 
cleansing. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 
18, 231-236 (1989).

112 Kac,G. et al. Microbiological evaluation of 
two hand hygiene procedures achieved by 
healthcare workers during routine patient 
care: A randomized study. J Hosp Infect 
60, 32-39 (2005).

113 Pittet,D., Allegranzi,B., & Boyce,J. The 
World Health Organization guidelines on 
hand hygiene in health care and their 
consensus recommendations. Infect 
Control Hosp Epidemiol 30, 611-622 
(2009).

114 Harrison,W.A., Griffith,C.J., Ayers,T., & 
Michaels,B. Bacterial transfer and 
cross-contamination potential associated 
with paper-towel dispensing. Am J Infect 
Control 31, 387-391 (2003).



MEDELA 29

115 Harrison,W.A., Griffith,C.J., Michaels,B., & 
Ayers,T. Technique to determine 
contamination exposure routes and the 
economic efficiency of folded paper-towel 
dispensing. Am J Infect Control 31, 
104-108 (2003).

116 Gustafson,D.R. et al. Effects of 4 
hand-drying methods for removing bacteria 
from washed hands: A randomized trial. 
Mayo Clin Proc 75, 705-708 (2000).

117 Huang,C., Ma,W., & Stack,S. The hygienic 
efficacy of different hand-drying methods: 
A review of the evidence. Mayo Clin Proc 
87, 791-798 (2012).

118 Salisbury,D.M., Hutfilz,P., Treen,L.M., 
Bollin,G.E., & Gautam,S. The effect of rings 
on microbial load of health care workers’ 
hands. Am J Infect Control 25, 24-27 
(1997).

119 Trick,W.E. et al. Impact of ring wearing on 
hand contamination and comparison of 
hand hygiene agents in a hospital. Clin 
Infect Dis 36, 1383-1390 (2003).

120 Hoffman,P.N., Cooke,E.M., 
McCarville,M.R., & Emmerson,A.M. 
Micro-organisms isolated from skin under 
wedding rings worn by hospital staff. Br 
Med J (Clin Res Ed) 290, 206-207 (1985).

121 Brown,S.L., Bright,R.A., Dwyer,D.E., & 
Foxman,B. Breast pump adverse events: 
Reports to the food and drug 
administration. J Hum Lact 21, 169-174 
(2005).

122 Jones,B. et al. An outbreak of Serratia 
marcescens in two neonatal intensive care 
units. J Hosp Infect 46, 314-319 (2000).

123 D’Amico,C.J., DiNardo,C.A., & 
Krystofiak,S. Preventing contamination of 
breast pump kit attachments in the NICU. 
J Perinat Neonatal Nurs 17, 150-157 
(2003).

124 Gilks,J., Price,E., Hateley,P., Gould,D., & 
Weaver,G. Pros, cons and potential risks of 
on-site decontamination methods used on 
neonatal units for articles indirectly 
associated with infant feeding, including 
breast pump collection kits and neonatal 
dummies. J Infect Prev 13, 16-23 (2012).

125 Atkinson,A. Decontamination of breast milk 
collection kits - a change in practice. 
Midwives Information Resource Services. 
Midwifery Digest 11, 381-383 (2001).

126 Cossey,V., Jeurissen,A., Thelissen,M.J., 
Vanhole,C., & Schuermans,A. Expressed 
breast milk on a neonatal unit: A hazard 
analysis and critical control points 
approach. Am J Infect Control 39, 832-838 
(2011).

127 Meier,P.P., Engstrom,J.L., Mingolelli,S.S., 
Miracle,D.J., & Kiesling,S. The Rush 
Mothers’ Milk Club: Breastfeeding 
interventions for mothers with very-low-
birth-weight infants. J Obstet Gynecol 
Neonatal Nurs 33, 164-174 (2004).

128 Eglash,A. ABM clinical protocol #8: Human 
milk storage information for home use for 
full-term infants (original protocol March 
2004; revision #1 March 2010). Breastfeed 
Med 5, 127-130 (2010).

129 Stellwagen,L.M., Vaucher,Y.E., Chan,C.S., 
Montminy,T.D., & Kim,J.H. Pooling 
expressed breastmilk to provide a 
consistent feeding composition for 
premature infants. Breastfeed Med 8, 
205-209 (2013).

130 Zeilhofer,U.B., Frey,B., Zandee,J., & 
Bernet,V. The role of critical incident 
monitoring in detection and prevention of 
human breast milk confusions. Eur J 
Pediatr 168, 1277-1279 (2009).

131 Dougherty,D. & Nash,A. Bar coding from 
breast to baby: A comprehensive breast 
milk management system for the NICU. 
Neonatal Netw 28, 321-328 (2009).

132 Drenckpohl,D., Bowers,L., & Cooper,H. 
Use of the six sigma methodology to 
reduce incidence of breast milk 
administration errors in the NICU. Neonatal 
Netw 26, 161-166 (2007).

133 Goldblum,R. et al. Human milk Banking: I. 
Effects of container upon immunologic 
factors in mature milk. Nutr Res 1, 
449-459 (1981).

134 Williamson,M.T. & Murti,P.K. Effects of 
storage, time, temperature, and 
composition of containers on biologic 
components of human milk. J Hum Lact 
12, 31-35 (1996).

135 Hopkinson,J., Garza,C., & Asquith,M.T. 
Human milk storage in glass containers. J 
Hum Lact 6, 104-105 (1990).

136 vom Saal,F.S. & Hughes,C. An extensive 
new literature concerning low-dose effects 
of bisphenol A shows the need for a new 
risk assessment. Environ Health Perspect 
113, 926-933 (2005).

137 Igumbor,E.O., Mukura,R.D., 
Makandiramba,B., & Chihota,V. Storage of 
breast milk: Effect of temperature and 
storage duration on microbial growth. Cent 
Afr J Med 46, 247-251 (2000).

138 Slutzah,M., Codipilly,C.N., Potak,D., 
Clark,R.M., & Schanler,R.J. Refrigerator 
storage of expressed human milk in the 
neonatal intensive care unit. J Pediatr 156, 
26-28 (2010).

139 Nwankwo,M.U., Offor,E., Okolo,A.A., & 
Omene,J.A. Bacterial growth in expressed 
breast-milk. Ann Trop Paediatr 8, 92-95 
(1988).

140 Hamosh,M., Ellis,L., Pollock,D., 
Henderson,T., & Hamosh,P. Breastfeeding 
and the working mother: Effect of time and 
temperature of short-term storage on 
proteolysis, lipolysis, and bacterial growth 
in milk. Pediatrics 97, 492-498 (1996).

141 Molinari,C., Casadio,Y.S., Arthur,P.G., & 
Hartmann,P.E. The effect of storage at 25° 
C on proteins in human milk. Internat Diary 
J 21, 286-293 (2011).

142 Ferranti,P. et al. Casein proteolysis in 
human milk: Tracing the pattern of casein 
breakdown and the formation of potential 
bioactive peptides. J Dairy Res 71, 74-87 
(2004).

143 Lawrence,R. Storage of human milk and 
the influence of procedures on 
immunological components of human milk. 
Acta Paediatr Suppl 88, 14-18 (1999).

144 Sosa,R. & Barness,L. Bacterial growth in 
refrigerated human milk. Am J Dis Child 
141, 111-112 (1987).

145 Ogundele,M.O. Effects of storage on the 
physicochemical and antibacterial 
properties of human milk. Brit J Biomed 
Sci 59, 205 (2002).

146 Martinez-Costa,C. et al. Effects of 
refrigeration on the bactericidal activity of 
human milk: A preliminary study. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 45, 275-277 (2007).

147 Silvestre,D., Lopez,M.C., March,L., 
Plaza,A., & Martinez-Costa,C. Bactericidal 
activity of human milk: Stability during 
storage. Br J Biomed Sci 63, 59-62 (2006).

148 Marin,M.L. et al. Cold storage of human 
milk: Effect on its bacterial composition. J 
Pediatr Gastroenterol Nutr 49, 343-348 
(2009).

149 Takci,S. et al. Effects of freezing on the 
bactericidal activity of human milk. J 
Pediatr Gastroenterol Nutr 55, 146-149 
(2012).

150 Pardou,A., Serruys,E., Mascart-Lemone,F., 
Dramaix,M., & Vis,H.L. Human milk 
banking: influence of storage processes 
and of bacterial contamination on some 
milk constituents. Biol Neonate 65, 
302-309 (1994).

151 Hernandez,J., Lemons,P., Lemons,J., & 
Todd,J. Effect of storage processes on the 
bacterial growth-inhibiting activity of human 
breast milk. Pediatrics 63, 597-601 (1979).



30 MEDELA

152 Rechtman,D.J., Lee,M.L., & Berg,H. Effect 
of environmental conditions on 
unpasteurized donor human milk. 
Breastfeed Med 1, 24-26 (2006).

153 Friend,B.A., Shahani,K.M., Long,C.A., & 
Vaughn,L.A. The effect of processing and 
storage on key enzymes, B vitamins, and 
lipids of mature human milk. I. Evaluation 
of fresh samples and effects of freezing 
and frozen storage. Pediatr Res 17, 61-64 
(1983).

154 Evans,T.J., Ryley,H.C., Neale,L.M., 
Dodge,J.A., & Lewarne,V.M. Effect of 
storage and heat on antimicrobial proteins 
in human milk. Arch Dis Child 53, 239-241 
(1978).

155 Buss,I.H., McGill,F., Darlow,B.A., & 
Winterbourn,C.C. Vitamin C is reduced in 
human milk after storage. Acta Paediatr 
90, 813-815 (2001).

156 Bank,M.R., Kirksey,A., West,K., & 
Giacoia,G. Effect of storage time and 
temperature on folacin and vitamin C levels 
in term and preterm human milk. Am J Clin 
Nutr 41, 235-242 (1985).

157 Barash,J.R., Hsia,J.K., & Arnon,S.S. 
Presence of soil-dwelling clostridia in 
commercial powdered infant formulas. J 
Pediatr 156, 402-408 (2010).

158 WHO. Safe preparation, storage and 
handling of powdered infant formula 
guidelines (WHO Press, Geneva, 2007).

159 Chan,G.M. Effects of powdered human 
milk fortifiers on the antibacterial actions of 
human milk. J Perinatol 23, 620-623 
(2003).

160 Chan,G.M., Lee,M.L., & Rechtman,D.J. 
Effects of a human milk-derived human 
milk fortifier on the antibacterial actions of 
human milk. Breastfeed Med 2, 205-208 
(2007).

161 Santiago,M.S., Codipilly,C.N., Potak,D.C., 
& Schanler,R.J. Effect of human milk 
fortifiers on bacterial growth in human milk. 
J Perinatol 25, 647-649 (2005).

162 American Academy of Pediatrics 
- Committee on Nutrition. Nutritional needs 
of low-birth-weight infants. Pediatrics 75, 
976-986 (1985).

163 Cristofalo,E.A. et al. Randomized trial of 
exclusive human milk versus preterm 
formula diets in extremely premature 
infants. J Pediatr 163, 1592-1595 (2013).

164 Lapillonne,A., O’Connor,D.L., Wang,D., & 
Rigo,J. Nutritional recommendations for 
the late-preterm infant and the preterm 
infant after hospital discharge. J Pediatr 
162, S90-100 (2013).

165 Jocson,M.A., Mason,E.O., & Schanler,R.J. 
The effects of nutrient fortification and 
varying storage conditions on host defense 
properties of human milk. Pediatrics 100, 
240-243 (1997).

166 Janjindamai,W. & Chotsampancharoen,T. 
Effect of fortification on the osmolality of 
human milk. J Med Assoc Thai 89, 
1400-1403 (2006).

167 Fenton,T.R. & Belik,J. Routine handling of 
milk fed to preterm infants can significantly 
increase osmolality. J Pediatr Gastroenterol 
Nutr 35, 298-302 (2002).

168 Diehl-Jones,W., Askin,D.F., & Friel,J.K. 
Microlipid-induced oxidative stress in 
human breastmilk: In vitro effects on 
intestinal epithelial cells. Breastfeed Med 2, 
209-218 (2007).

169 Nilsson,K. Maintenance and monitoring of 
body temperature in infants and children. 
Paediatr Anaesth 1, 13-20 (1991).

170 Knobel,R. & Holditch-Davis,D. 
Thermoregulation and heat loss prevention 
after birth and during neonatal intensive-
care unit stabilisation of extremely 
low-birthweight infants. J Obstet Gynecol 
Neonatal Nurs 36, 280-287 (2007).

171 Eckburg,J.J., Bell,E.F., Rios,G.R., & 
Wilmoth,P.K. Effects of formula 
temperature on postprandial 
thermogenesis and body temperature of 
premature infants. J Pediatr 111, 588-592 
(1987).

172 Dumm,M., Hamms,M., Sutton,J., & 
Ryan-Wenger,N. NICU breast milk warming 
practices and the physiological effects of 
breast milk feeding temperatures on 
preterm infants. Adv Neonatal Care 13, 
279-287 (2013).

173 Gonzales,I., Durvea,E.J., Vasquez,E., & 
Geraghty,N. Effect of enteral feeding 
temperature on feeding tolerance in 
preterm infants. Neonatal Netw 14, 39-43 
(1995).

174 Costalos,C., Ross,I., Campbell,A.G., & 
Sofi,M. Is it necessary to warm infants’ 
feeds? Arch Dis Child 54, 899-901 (1979).

175 Anderson,C.A. & Berseth,C.L. Neither 
motor responses nor gastric emptying vary 
in response to formula temperature in 
preterm infants. Biol Neonate 70, 265-270 
(1996).

176 Lawlor-Klean,P., Lefaiver,C.A., & 
Wiesbrock,J. Nurses’ perception of milk 
temperature at delivery compared to actual 
practice in the neonatal intensive care unit. 
Adv Neonatal Care 13, E1-E10 (2013).

177 Büyükyavuz,B.I., Adiloglu,A.K., Onal,S., 
Cubukcu,S.E., & Cetin,H. Finding the 
sources of septicemia at a neonatal 
intensive care unit: Newborns and infants 
can be contaminated while being fed. Jap 
J Infect Dis 59, 213-215 (2006).

178 Molina-Cabrillana,J. et al. Outbreak of 
Pseudomonas aeruginosa infections in a 
neonatal care unit associated with feeding 
bottles heaters. Am J Infect Control 41, 
e7-e9 (2013).

179 Squier,C., Yu,V.L., & Stout,J.E. Waterborne 
nosocomial infections. Curr Infect Dis Rep 
2, 490-496 (2000).

180 Sehulster,L. & Chinn,R.Y. Guidelines for 
environmental infection control in 
health-care facilities. Recommendations of 
CDC and the Healthcare Infection Control 
Practices Advisory Committee (HICPAC). 
MMWR Recomm Rep 52, 1-42 (2003).

181 The Regulation and Quality Improvement 
Authority. Independent review of incidents 
of Pseudomonas aeruginosa infection in 
neonatal units in Northern Ireland - Final 
report (2012).

182 Handa,D. et al. Do thawing and warming 
affect the integrity of human milk?.  
J Perinatol 34, 863–866 (2014).



MEDELA 31



www.medela.comwww.medela.com

©
 M

ed
el

a 
A

G
/2

00
.9

02
5/

M
P

LP
L/

20
15

-1
0/

A
a

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Poland
Medela Polska Sp. z.o.o.
ul. Lewinowska 8
03-684 Warszawa
Poland
Phone +48 22 864 38 65
Fax +48 22 865 12 50
info@medela.pl
www.medela.pl

Aktualizacja: marzec 2015 

Uwaga: Treść niniejszego dokumentu nie obowiązuje w Stanach Zjednoczonych.




