
DONOŠENÝ NOVOROZENEC PRO SESTRY 
Z NOVOROZENECKÝCH ODDĚLENÍ

DÍL III

Kojení

Kolektiv autorů: MUDr. Marcela Černá, Jana Kollárová



Donošený novorozenec
pro sestry z novorozeneckých oDDělení

Díl III
kojení

díl 3





Donošený novorozenec
pro sestry  

z novorozeneckých oDDělení

Díl III

kojení

 
Marcela Černá

Jana kollárová



 

Marcela Černá, Jana Kollárová
Donošený novorozenec pro sestry z novorozeneckých oddělení
Díl III
Kojení
Vydal: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha 10
Technická redakce: Eva Srbová
Grafická úprava: Mgr. Karolína Loskotová
Praha 2015



Autorský kolektiv

MUDr. Marcela Černá
Jana Kollárová

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha



Abstrakt

Odborné výukové texty jsou určeny pro zkušené dětské sestry a porodní asistentky, které 
pracují na oddělení donošených novorozenců. Tyto studijní materiály mají za cíl prohlou-
bení znalostí sester v oblasti kojení se zaměřením se na méně časté nebo obtížné řešitelné 
situace v této oblasti s důrazem na novinky a nové přístupy a postupy. Třetí díl tak doplňu-
je a prohlubuje odborné znalosti sester z oddělení fyziologických novorozenců v oblasti 
kojení, a  uzavírá tím komplexně celou neonatologickou problematiku.
Odborné výukové texty jsou rozděleny do několika kapitol. V  první kapitole autorky 
zmiňují historii kojení a zabývají se kojením z pohledu jeho celoživotního přínosu pro 
zdraví člověka. V dalších kapitolách je probírána anatomie a fyziologie laktace, podrobně 
popsány hlavní zásady pro zahajování kojení zahrnující techniku kojení, polohy a kojení 
ve speciálních situacích. Následující kapitoly se zabývají režimem kojících žen a nejrůz-
nějšími situacemi, se kterými se v průběhu kojení setkávají, navazující popisují nejrůz-
nější problémy, které v průběhu kojení mohou nastat s návrhem možných řešení. Jedna 
z kapitol je věnována pomůckám při kojení a odsávačkám mateřského mléka, další pak 
problematice mléčné banky v  současné době. V závěrečné části jsou zmiňována různá 
onemocnění matek s vlivem na kojení a používání léků v průběhu kojení. Tyto texty tak 
vhodným způsobem uzavírají celou problematiku kojení pojatou ze současného pohledu.
Tím by se tyto texty měly stát užitečnou pomůckou pro každodenní práci sestry na novo-
rozeneckém oddělení, zejména v okamžicích, kdy by mohla alespoň zčásti nahradit práci 
lékaře ve standardních situacích. Tento přístup má nesporné ekonomické i organizační 
výhody, aniž by však docházelo ke snížení kvality poskytované zdravotní péče nejmenším 
pacientům.
Třetí díl tak zahrnuje komplexní a ucelený pohled na problematiku kojení v celé jeho šíři 
a v rozsahu, který by měla znát sestra, jež se dostává do každodenního kontaktu s kojícími 
ženami.
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1 Úvod
1.1 historie kojení

Již od pradávna přemýšlí filozofové, lékaři, vědci a odborníci nad otázkou vlivu mateř-
ského mléka na vývoj člověka. Hledají odpovědi v oblasti fyzického a psychického vývoje, 
v oblasti emocionálních a charakterových vlastností, v oblasti kognitivních schopností. 
Archeologické nálezy z doby kamenné dokazují, jak nenahraditelná byla výživa mateř-
ským mlékem. Ženské modly, jakožto bohyně hojnosti a plodnosti, byly znázorňovány 
s nejcharakterističtějšími znaky ženského pohlaví, extrémně mohutnými hýžděmi a prsy.

Za francouzské revoluce byl již kult kojící ženy tak daleko, že ženám, které nekojily, 
nebyla přiznávána mateřská podpora. V devatenáctém století odkojila všech svých devět 
dětí i britská královna Viktorie.

starověk
Mezi nejstarší dochované lékařské dokumenty týkající se kojení patří egyptské papyru-

sy z 18. dynastie. Staří Egypťané považovali mateřské mléko za léčivé a hojivé. K podpoře 
tvorby mléka se tehdy doporučovalo ohřát v oleji rybí kosti a tímto olejem následně potí-
rat záda, sedět se zkříženýma nohama nebo pojídat voňavý chléb. Tyto pověry se udržely 
velmi dlouho dobu, nejspíše proto, že matku povzbuzovaly, a tímto mechanismem přispí-
valy k podpoře kojení.

Řecká a  římská mytologie připisovala speciálně mateřskému mléku bohyň  zázračnou 
moc nesmrtelnosti a už ve starověku byla známa domněnka o vlivu a přechodu vlastností 
kojné na novorozence mléčnou cestou. Ve starém Římě bylo dokonce speciální místo, kde 
se kojné nabízely rodinám, které mléko potřebovaly – tzv. Columna lactaria. Naproti tomu 
Aristoteles se domníval, že mléko v prvních dnech po porodu není pro novorozence vhod-
né pro svoji řídkou konzistenci, neboť v té době vyžadovalo, aby mléko bylo bílé, příjemné 
vůně a  chuti, sladké a  se střední hustotou. Konzistence mléka byla zkoumána tak, že se 
vymáčkla kapička mléka na nehet nebo na list vavřínu a pozorovalo se, zda se udrží pohro-
madě nebo zda se rozptýlí. Za zdravější se považovalo mléko snědých žen než žen s bílou 
pletí. Kojícím ženám nebylo doporučováno jíst potraviny, po kterých se předpokládalo hoř-
ké mléko, tedy např. pórek, cibule, ředkvičky, česnek, jehněčí nebo hovězí maso. V období  
40 dní po porodu směla žena pít pouze vodu a žádné alkoholické nápoje, po 40 dnech si 
směla dát příležitostně trochu bílého vína. Kojení trvalo u Římanů zpravidla 1–2 roky.

středověk
Ve středověku byly u bohatších lidí hojně využívány kojné, protože kojení bylo pova-

žováno za příliš velkou zátěž. Matky z vyšších kruhů se snažily jak péči o dítě, tak kojení 
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vyhnout. Běžnou praxí bylo posílat děti na venkov na 18–24 měsíců. Kojná se pak o tako-
vé dítě starala namísto vysoce společensky postavené matky jako jeho chůva. Není divu, 
že děti pak měly s kojnou vztah často užší než s vlastní matkou. Zvyklosti a právo řady 
zemí také uznávaly vztah mezi dítětem a kojnou jako další druh příbuzenství a děti kojené 
stejnou kojnou byly nazývány soukojenci. Kojení v té době nebylo podporováno, neboť 
se věřilo, že mateřské mléko je formou vaginální krve, která se přeměňuje při přechodu 
z dělohy do prsou v mléko. Při pohlavním styku v době kojení by se mohl přívod mléka 
přerušit, mléko by se mohlo srazit a zahubit tak plod, který mohl být případně počat.

Požadavky na kojnou v  tehdejší době byly tyto: pevná hruď, poměrně velká hladká 
a středně pevná prsa. Střední tvrdost byla považována za známku dobré kvality mléka, 
protože mléko z prsů snadno proudilo a umožňovalo dítěti snadné sání. Pokud měla koj-
ná prsy tvrdé, znamenalo to příliš husté mléko, které by dítě mohlo odmítat, navíc dítěti 
podle tehdejších názorů hrozilo, že se u něho může vyvinout tupý nos. Bradavky měla 
mít kojná středně velké, dobře vytvarované. Kojná měla být veselé a nekonfliktní povahy. 
Přednost měly kojné, které porodily chlapce, stejně tak ženy tmavovlasé před světlovla-
sými. Odměnou kojných byla často jen dobrá výživa, neboť se vědělo, že jen dobře živená 
kojná bude mít dobré mléko. To v době všeobecné podvýživy nebylo považováno za ma-
lou odměnu. Chudí lidé pochopitelně kojili své děti sami. Uplatňoval se u nich i antikon-
cepční efekt dlouhodobého kojení.

novověk
Od 18. století se stále více projevoval názor, že s mlékem kojných by mohlo dítě získat 

špatné charakterové vlastnosti. Kojné přestaly být zaměstnávány a i bohaté ženy začaly své 
děti kojit samy. Na podporu kojení byl doporučován čaj z anýzu a fenyklu a jedna skle-
nička bílého vína. Kojícím se nedoporučoval sexuální život, neboť se věřilo, že orgasmus 
ovlivní složené mléka, a  může tak způsobit neklid dítěte. Koncem 18. století v  Evropě 
ve znamení francouzské revoluce byly ženy podněcovány ke kojení za účelem předání 
všech vojenských, šlechetných a ctnostných vlastností, proudících mlékem do srdcí ko-
jenců. Tak matky, které zvolily kojení, vyslovily souhlas s režimem, naopak matky, které 
odmítaly kojit vlastní dítě, byly považovány za sociálně podvratné. Podpora kojících žen 
přicházela ze strany vlády i v podobě státní podpory, která se týkala nejen žen vdaných, 
ale i svobodných matek, rozhodnutých neposílat své dítě k tzv. laciné kojné na venkov.

Délka kojení u jednotlivých národů
Staří Římané kojili své děti 1–2 roky, staří Židé 3 roky, doba kojení v  Japonsku byla 

2–10 let. U přírodních národů se kojilo zpravidla takto: indiáni a Hotentoti 1 rok, brazilští 
indiáni 5 let, američtí indiáni 7–12 let, Eskymáci 15 let. Kojení sloužilo jako levná potrava 
a zároveň jako ochrana před dalším otěhotněním.
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1.2 péče o novorozence dříve a dnes
Obor neonatologie se zabývá péčí o novorozence. Je to krátký, ale velice významný úsek 

našeho života. Počítá se od prvního dne narození do věku 28 dní a je charakterizován vý-
znamnými změnami, které v organismu během této velmi krátké životní etapy nastanou. 
Rozvoj tohoto oboru pomohl výrazně snížit novorozeneckou úmrtnost, významně zdo-
konalil péči o nezralé a extrémně nezralé novorozence a posunul hranici možnosti přežití 
extrémně nezralých novorozenců spolu se zlepšením kvality jejich života.

historie
První inkubátor vznikl ve 30. letech 19. století nejspíše v Rusku. O založení prvního ko-

jeneckého oddělení a vyvinutí prvního horkovzdušného inkubátoru se zasloužili v Paříži 
dva porodníci E. S. Tarnier a P. C. Budin kolem roku 1880. Důraz byl kladen především 
na udržení správné teploty novorozence a zabezpečení jeho výživy. Novorozenecká úmrt-
nost v této době byla však vysoká a podílela se na ní špatná sociální úroveň, zejména chu-
doba. Počátkem 20. století se zjistilo, že léky, které byly během porodu podány matkám, 
mohou mít účinky i na novorozence.

Obor neonatologie vzniká v 50. letech 20. století. V té době se za zralého novorozence 
považovaly všechny děti s porodní hmotností nad 2500 g. O deset let později se začínají 
novorozenci klasifikovat jako narození před termínem, tj. před 38. týdnem těhotenství, 
a narození v termínu s opožděným intrauterinním růstem. Vývoj si kladl za cíl snižování 
perinatální i postnatální úmrtnosti a co nejvíce zdravých novorozenců.

V Československu je rozvoj pomalejší a zpočátku je péče o novorozence soustředěna 
především na kojenecká oddělení. Významný zvrat nastal v  roce 1947, kdy v  časopise 
Lékařské listy vyšla koncepce péče o novorozence, která zdůrazňovala nutnost spolupráce 
porodníků s pediatry. Jejím autorem byl doc. Vladimír Kluska. Jsou zakládána novoro-
zenecká oddělení zaměřená hlavně na prevenci onemocnění, která se významně podílela 
na novorozenecké a kojenecké úmrtnosti. Později začíná být kladen důraz i na spolupráci 
porodníka s pediatrem během porodu a v poslední řadě je kladen důraz na souhru obou 
oborů před porodem. V 50. letech je poprvé léčena hemolytická nemoc novorozence vý-
měnnou transfuzí a v roce 1960 se součástí léčby hemolytické nemoci novorozenců stávají 
fototerapie. V těchto letech došlo k významnému poklesu novorozenecké úmrtnosti.

Již ve 40. letech 20. století se objevuje první zmínka o způsobu péče o novorozence me-
todou „rooming-in“ (Edith Jacksonová) a okamžitě se začíná zavádět do praxe. V Česko-
slovensku v tomto období pečují o novorozence pouze sestry, které mají vzdělání v oboru 
dětská sestra. Péče o děti je soustředěna na novorozenecká oddělení, která navazují na 
oddělení šestinedělí. Novorozenci jsou ošetřováni odděleně od matek a jsou pouze něko-
likrát denně přiváženi ke kojení (viz obr. 1) s dodržováním noční šestihodinové přestávky. 
Od prvního dne byl všem dětem podáván po kojení dětský čaj a od třetího dne automatic-
ky formule. Systém nerespektoval individuální biologický rytmus novorozence, edukace 
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probíhaly pouze v době kojení, jedenkrát byly matky seznámeny s tím, jak běžně pečovat 
o své dítě, a před propuštěním do domácí péče proběhlo posezení s dětským lékařem. 
Hospitalizace byla jak u dětí po spontánních porodech, tak po císařském řezu delší než 
v dnešní době, počet kojených dětí nižší.

Ve druhé polovině 80. let 20. století se i u nás začínaly objevovat první porodnice, které 
poskytovaly péči systémem rooming-in a v 90. letech se tento systém péče začíná dostá-
vat do všech porodnic. Fyziologičtí novorozenci jsou hospitalizováni na pokojích spo-
lu s matkou, která pod dohledem sester poskytuje svému dítěti celodenní péči, dochází 
k preferenci kojení a nárůstu počtu kojených dětí, zkracuje se doba hospitalizace a edu-
kace probíhají průběžně během celého pobytu v porodnici. Zvláštní důraz je kladen na 
maximální respektování biologického režimu dětí. Značná péče je věnována zahajování, 
podpoře a rozvoji kojení a dlouhodobému udržení laktace.

Obr.1: Kojení novorozenců v minulosti

V dnešní době se péče o novorozence a jejich matky neustále vyvíjí. Již v době těhoten-
ství se mohou matky zúčastnit předporodních kurzů s různým zaměřením (porod, období 
šestinedělí, péče o novorozence, kojení) a nebývá výjimkou, že se těchto kurzů zúčastňují 
i  jejich partneři. Páry rovněž často využívají možnosti přítomnosti otce či osoby blízké 
u porodu. Objevuje se i nový fenomén-porodní plány, které popisují přání a představy 
rodiček týkající se porodu. Některé matky si přivádějí do porodnice svoji vlastní dulu.
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Po přirozeném a  nekomplikovaném porodu donošeného novorozence s  dobrou po-
porodní adaptací zpravidla zůstává novorozenec spolu s  matkou, případně i  otcem na 
porodním sále až do doby, než je matka přeložena na oddělení šestinedělí. V prvních oka-
mžicích po narození se provádí k navození vzájemné citové vazby bonding, tzn. položení 
dítěte matce na břicho. Poté následuje první ošetření novorozence. Velký důraz je kladen 
na první přiložení dítěte k prsu do 30 minut po narození.

1.3 laktační poradenství
Edukace matek ohledně kojení začíná již v období těhotenství, kdy se žena připravu-

je na budoucí kojení a zjišťuje si potřebné informace o výhodách a nevýhodách kojení 
a o problémech, které mohou při zahajování a v průběhu kojení nastat, a jak je lze řešit. 
V době těhotenství by také bylo vhodné zabývat se případnými problémy s bradavkami. 
Pokud má matka bradavky ploché nebo vpáčené, je možné jí již v této době doporučit 
vhodné pomůcky, např. formovače. Používání těchto pomůcek již v průběhu těhotenství 
může velmi ulehčit problémy s rozvíjející se laktací. Po porodu jsou ve většině porodnic 
k dispozici laktační poradkyně, zpravidla z řad sester, které se zabývají problémy kolem 
kojení v průběhu hospitalizace. Mají rovněž na starosti edukaci šestinedělek a úsilí věnují 
i  matkám po předčasném porodu. Řada dětských sester na novorozeneckém oddělení 
jsou rovněž laktačními poradkyněmi. Hlavním úkolem je pomáhat matkám s přikládá-
ním k prsu a řešit všechny případné obtíže. Vždy musí správně vyhodnotit momentální 
situaci a najít vhodné řešení pro matku i dítě. Jsou důležité nejen pro řešení problematiky 
kojení, ale mají i nezastupitelnou psychologickou roli při podpoře kojení v prvních dnech 
po porodu. Je všeobecně známo, že dobře kojí především klidná a spokojená matka, která 
věří ve svůj úspěch.

Pokud se u matek vyskytnou problémy s kojením i po propuštění, je výhodné obrátit se 
na placené laktační poradkyně. Laktační poradce se může rekrutovat jak z řad laiků, tak 
i zdravotníků. Velký význam mají i tzv. podpůrné skupiny matek, v nichž zkušené matky 
pomáhají a radí méně zkušeným nebo nezkušeným, které mají problémy s kojením nebo 
s péčí o novorozence. Laktační poradkyně řeší všechny problémy s kojením, tzn. s jeho 
zahajováním a udržením, dále poskytují rady týkající se správné techniky kojení, podpory 
tvorby mléka, alternativní způsoby dokrmování, pokud je dokrmování nutné. Pomáha-
jí rovněž s edukací týkající se odstříkávání a uchovávání mateřského mléka, zabývají se 
i správnou výživou kojící ženy. Další oblastí laktačního poradenství je řešení problémů při 
odstavování dítěte. Součástí práce bývá i možné půjčování kojeneckých vah nebo kojicích 
pomůcek. Významnou součástí práce každé laktační poradkyně je psychologická podpo-
ra matky. Laktační poradkyně poskytují svoje služby telefonicky nebo při osobní návštěvě.

Konzultace po telefonu umožní hodnotit situaci pouze podle získaných informací od 
matky, které mohou být zkreslené a ovlivněné vzniklou nepohodou a stresovou situací. 
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Záleží pak na schopnostech poradce, zda mu získané informace umožní správně zhodno-
tit danou situaci a najít její řešení.

osobní návštěva poradce přináší komfort pro matku, která nemusí nikam cestovat 
a zůstává ve svém domácím prostředí. Někdy je obtížné její plánování vzhledem k indivi-
duální době kojení. Někdy rovněž chybí zpětná vazba. 

Při konzultaci v laktační poradně je nevýhodou nutnost návštěvy poradny i s dítětem 
a  obtížné časování této návštěvy. Vybavení poradny však umožňuje plné využití všech 
dostupných pomůcek, což pak může pomoci najít co nejvhodnější možné řešení vzniklé 
situace.

Laktační poradenství je významným a velmi důležitým oborem. Práce laktačního po-
radce by měla v optimálním případě zahrnovat již předporodní péči, např. v rámci vše-
obecné předporodní přípravy k porodu, dále péči při zahajování kojení v prvních dnech 
po porodu a měla by být k dispozici i po propuštění z porodnice. Toto období je nezrani-
telnější, může významným způsobem ovlivnit délku kojení daného dítěte, a tím se podílet 
i na jeho zdravotním stavu jak v dětství, tak i v dospělosti. Nezastupitelná je i psycholo-
gická podpora matek.

Laktační poradenství je rozvíjející se obor, který dlouhodobě ovlivňuje počet kojených 
dětí a má velmi pozitivní vliv na psychiku kojících žen. Jde však o službu placenou, která 
není hrazená ze zdravotního pojištění, chybí zpětná vazba v systému vzdělávání a ne vždy 
funguje dostatečná komunikace mezi dětským lékařem dítěte a  laktačním poradcem. 
Rozvoj laktačního poradenství je však jednoznačně vhodné co nejvíce podporovat a do 
budoucna se zaměřit nejen na řešení problémů s kojením, ale především na preventivní 
roli laktačního poradenství, tzn. úsilí zaměřit na předcházení problémů s kojením.

1.4 kojení – právo každého dítěte i matky
Kojení je optimální způsob výživy dítěte v prvních měsících života. Mateřské mléko 

plně zajistí dodávku potřebných živin a vody a splňuje jak výživové, tak emoční potřeby 
dítěte. Nicméně i matka, která dítě nekojí, uspokojuje jeho emoční potřeby tím, že drží 
dítě v náručí v těsném kontaktu a krmí ho klidně a pomalu. Pokud je matka u kojení ne-
spokojená, neklidná nebo spěchá, dítě tuto situaci vycítí.

Složení mateřského mléka se mění podle potřeb dítěte. V prvních dnech po porodu se 
objevuje kolostrum, které má vyšší obsah bílkovin. Kolostrum se postupně mění v mléko 
přechodné a později v mléko zralé. U dětí předčasně narozených je složení mléka odlišné 
a odpovídá výživovým potřebám těchto dětí. Zvláštní důraz je proto třeba klást na rozvoj 
laktace u žen, které porodily předčasně. Jejich mléko má vhodnější složení než mléko od 
dárkyň z mléčné banky a zpravidla se nemusí pasterizovat. Pro obě tyto výhody nabývá 
podpora kojení u žen po předčasném porodu velký význam. Důvodem, proč se preferuje 
používat pro výživu nedonošených dětí nepasterizované mléko spočívá v tom, že pasteri-
zací se sice zničí řada virů a baktérií, ale i přes šetrnou pasterizaci dojde k zničení lipázy, 
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enzymu závislého na žlučových solích. Nedonošený novorozenec tento enzym nemá a při 
trávení tuků je závislý na jeho přísunu v mateřském mléce. Nepasterizované mléko je pak 
pro tyto děti snáze stravitelnější a umožňuje jim snazší vstřebávání přijatých tuků, které 
jsou hlavním zdrojem kalorií. U  těchto dětí je pak možné rychleji nastoupat s  jednot-
livými dávkami a rychleji opustit parenterální výživu se všemi výhodami, které z  toho 
vyplývají. Výsledkem je rychlejší přibývání na váze. Složení mateřského mléka zobrazuje 
tabulka 1.

Tab. 1: Složení mateřského mléka

Energie (kJ) Bílkoviny Cukry Tuky Ca P soli

Kolostrum 2520 27 53 29 0,32 0,2 3,4

Zralé mateřské mléko 2940 13 72 35 0,32 0,2 2,5

O výhodách mateřského mléka není pochyb. Je nutričně vyvážené a optimálně kryje 
požadavky dítěte. Je velmi lehce stravitelné, vždy připravené k použití a vždy hygienicky 
nezávadné s  optimální teplotou. Matky, které kojí, rovněž významně ušetří za přípravky 
umělé výživy, které vzhledem k požadavkům na kvalitu a biologickou nezávadnost a slo-
žení nejsou laciné. Představa, že kojení ženský organismus spíše zatěžuje, je mylná. Kojení 
má na organismus ženy příznivý vliv s dlouhodobými důsledky. Kojení může snížit popo-
rodní ztrátu krve, protože děloha se po přiložení dítěte rychleji zavinuje. Kojení snižuje 
riziko výskytu karcinomu prsu v období před menopauzou. Kojení rovněž snižuje riziko 
karcinomu vaječníků a děložního čípku. Chrání ženu před osteoporózou v klimakteriu. 
Kojení přispívá k rychlejšímu dosažení předporodní tělesné hmotnosti.

Nicméně je třeba si uvědomit, že i mateřské mléko může obsahovat nežádoucí příměsi 
chemických látek z okolního prostředí. Přesto pouhá přítomnost chemikálií z okolního 
prostředí v mateřském mléce nezbytně neznamená, že představuje pro kojené děti zdra-
votní riziko. S výjimkou průmyslových katastrof a následné vysoké úrovně výskytu ne-
bezpečných reziduí převažují výhody kojení nad těmito negativy.

O významu kojení svědčí i fakt, že se touto problematikou zabývá celá řada významných 
institucí a podpora kojení jako práva dítěte je zakotvena v celé řadě zákonných norem. Jde 
především o Úmluvu o právech dítěte, kde se v článku 24 píše, že každé dítě má právo na 
nejlepší možné zdraví. A jelikož jednou ze základních potřeb dítěte je výživa a současná 
věda považuje přirozenou výživu mateřským mlékem za nejlepší, dítě má právo na mateř-
ské mléko jako jedinou potravu plně odpovídající jeho potřebám. Matka a dítě mají pak 
právo na odpovídající péči před porodem i po porodu včetně podmínek, které usnadňují 
kojení. Vláda musí pro zdraví dětí zajistit kvalitní zdravotní péči, čistou vodu, výživnou 
stravu a čisté prostředí. Bohatší země musí těm chudším pomoci, aby byl tento cíl splněn.
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Problematikou podpory kojení se zabývá i Světová zdravotnická organizace (WHO). 
WHO a Dětský fond (UNICEF) Organizace spojených národů (OSN) společně vyvinuly 
a v roce 2002 spustily Globální strategii (GS) pro výživu kojenců a malých dětí s cílem 
najít optimální postup ve výživě dětí. GS vyzývá k  vytvoření ucelených vnitrostátních 
programů v  oblasti výživy kojenců a  malých dětí a  dále poskytuje návod, jak chránit, 
prosazovat a podporovat kojení. K tomuto projektu se v r. 2003 připojila i Česká repub-
lika. Kojení je součástí našeho národního programu podpory zdraví a preventivních 
programů pro 21. století. Aktualizovaná Globální strategie na podporu výživy kojenců 
a malých dětí z r. 2012 si celosvětově klade za cíl dosáhnout, aby v r. 2025 bylo z dětí ve 
věku 6 měsíců 50 % kojeno.

Světová aliance na podporu kojení (World Alliance for Breastfeeding Action, WABA) 
je globální síť jednotlivců a organizací, kteří se zabývají ochranou, propagací a podporou 
kojení napříč kontinenty. Jejími hlavními partnery jsou Mezinárodní síť pro podporu dět-
ské výživy (International Baby Food Action Network, IBFAN), Mezinárodní liga La Le-
che (La Leche League International, LLLI), Mezinárodní asociace laktačních konzultantů 
(International Lactation Consultant Association, ILCA), Wellstart International a Aca-
demy of Breastfeeding Medicine (ABM). WABA má status poradního orgánu UNICEF 
a je nevládní organizací se statutem zvláštního poradního orgánu Hospodářské a sociální 
rady OSN (Economic and Social Council, ECOSOC).

První týden v srpnu je již tradičně vyhlašován WABA jako Světový týden kojení. V kaž- 
dém roce má jiné tematické zaměření. Loni byl především zdůrazňován význam udržení 
a zvýšení ochrany, propagace a podpory kojení pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí, 
z nichž jeden se zaměřuje na posílení zdraví právě takovými prostředky, jako je podpora 
kojení.

Na podporu kojení také vznikl dokument, který podepsala celá řada států včetně České 
republiky – Mezinárodní kodex marketingu náhražek mateřského mléka. Tento kodex byl 
přijat WHO v roce 1981. Hlavním smyslem tohoto doporučení vládám členských zemí, 
ke kterým patří i Česká republika, je podpora kojení jako optimální způsob výživy novo-
rozenců a kojenců a ochrana před nevhodným marketingem náhrad mateřského mléka 
včetně pomůcek k jejich podávání s důrazem na zajištění vhodné informovanosti matek 
o správném používání náhrad mateřského mléka v indikovaných případech. Nedodržo-
vání Kodexu však není nijak sankcionováno.

Na podporu kojení vznikl rovněž v r. 1991 projekt s názvem Baby Friendly Hospital 
Initiative, v jehož rámci bylo vytvořeno tzv. Deset kroků k úspěšnému kojení (viz obr. 3). 
Dodržování těchto kroků v porodnicích umožní zlepšit péči o těhotné a kojící ženy v ob-
dobí do propuštění, a přispět tak k podpoře, ochraně a prosazování kojení.

Včasné a správné zahájení kojení pak vede k hlavnímu cíli – dlouhodobému kojení dětí 
se všemi výhodami pro jejich zdraví i zdraví jejich matek. Kojení má nezanedbatelný vliv 
v prevenci obezity, a to díky metabolickému programování. Je prokázáno, že děti krmené 
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formulí konzumují větší objemy, více bílkovin a přibývají na hmotnosti rychleji než děti 
kojené, přičemž přírůstek hmotnosti u dětí krmených představují hlavně tukové tkáně. 
Děti kojené získávají proporcionálně více svalové hmoty. Podpora kojení se pak ve svých 
důsledcích může projevit na zdraví v dospělém věku včetně ovlivnění délky života, a mů-
že tak přispívat k snížení výskytu metabolického syndromu u dospělých. Tento syndrom 
zahrnuje obezitu, hypertenzi, dyslipidemii a diabetes mellitus 2. typu.
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2 Vývoj a anatomie mléčné žlázy
2.1 vývoj mléčné žlázy

Během embryonálního vývoje člověka, v průběhu 6. týdne těhotenství, se v ektodermu 
objeví epitelové ztluštění, tzv. mléčná lišta (viz obr. 2). Probíhá od podpaží k tříslům a tvo-
ří se v ní základy apokrinních žláz. U člověka dochází k jejímu zkrácení a vývoji párové 
žlázy – mléčné žlázy (glandula mammae). Vývoj mléčné žlázy probíhá po celou dobu 
těhotenství až do porodu. Tvoří se cévní a nervové zásobení a v 32. týdnu těhotenství jsou 
struktury mléčné žlázy již diferencované. Po porodu je žláza schopná produkovat mléko. 

Vývoj mléčné žlázy probíhá u obou pohlaví, přičemž u mužů je tzv. vývojovým rudi-
mentem.

Zřídka se mohou objevit vývojové rudimenty v  průběhu mléčné lišty. Nazýváme je 
polymastií (přídatné mléčné žlázy) a polytelií (rudimentární bradavky či jen pigmentové 
skvrny).

Obr. 2: Mléčná lišta

U plodu a krátce po narození můžeme sledovat vliv hormonů matky. Může dojít ke 
zduření prsní žlázy novorozence (Halbanova reakce), která může produkovat mléko. Toto 
mléko má složení podobné kolostru a bývalo nazýváno „mlékem čarodějnic“. Může se ob-
jevit i prosáknuti genitálu nebo bělavý až krvavý fluor (pseudomenstruace). Po odeznění 
nastává poměrně dlouhé klidové období.

U dívek se na počátku puberty nad úroveň kůže zvedá areola s bradavkou a vytváří se 
infantilní mamma. V dalším vývoji dostává prs pupencovitý tvar (areolomamma) a nako-
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nec má prs klenutý tvar se zřetelnou bradavkou (mamma papilata). Během tohoto proce-
su dochází k zmnožení tkáně tvořící mléčnou žlázu a k pigmentaci dvorce.

2.2 Anatomie mléčné žlázy
Prs (mamma) je uložen na přední straně hrudníku a na konci vývoje zasahuje obvykle 

od 3. do 6. žebra a od okraje hrudní kosti do střední čáry podpaží.
Je kryt světlou tenkou kůží s prosvítajícími podkožními žilami a je bohatě inervován. 

Na vrcholu je prsní dvorec (areola mammae) s bradavkou (papilla mammae) uprostřed. 
Přítomnost mazových žlázek chrání papilu před poškozením. V prsním dvorci paprsčitě 
a v bradavce šroubovitě probíhá hladká svalovina, která reaguje na dotek, smršťuje areolu 
a vyzdvihuje bradavku.

tvar prsu
Mění se v souvislosti s počtem těhotenství, porodů a s věkem. Prs dospělé ženy může 

mít tvar klasický (mamma hemisferoidea), plochý, nízký, miskovitý (mamma discifor-
mis), hruškovitý (mamma piriformis), visící, ochablý (mamma pendula). Běžným jevem 
je výskyt asymetrie velikosti pravého a levého prsu.

Glandula mammae
Prs obsahuje mléčnou žlázu (glandula mammae). Velikost prsu není rozhodující pro 

velikost mléčné žlázy, neexistuje přímá úměra.
Glandula mammae je párová bělošedá laločnatá žláza s nerovným povrchem uložená 

v tukovém polštáři prsu. Tvoří ji žláznatá tkáň, podpůrné vazivo, tuková tkáň, cévy a ner-
vy. Skládá se z 15 až 20 žlázových laloků (lobi mammae), které jsou od sebe odděleny 
vazivovou a  tukovou tkání. Laloky se dále větví na menší lalůčky (lobuli mammae) až 
alveoly. Z alveolů vycházejí vývodné kanálky (ductus lactiferi), které se směrem k bradav-
ce shlukují a pod dvorcem rozšiřují (sinus lactiferi). V době laktace se zde shromažďuje 
mléko. Kanálky ústí na hrotu bradavky (area cribriformis papillae).

cévní systém a inervace
Krevní řečiště – artérie se nacházejí v průběhu mlékovodů a sbíhají se k prsní bradavce. 

Zásobují prs živinami a kyslíkem. Metabolity jsou odváděny žilním systémem. Ten vy-
tváří pod dvorcem dvoustupňovou pleteň. Z ní pak vycházejí žíly, které následně kopírují 
průběh tepen.

Mízní cévy v prsu vytvářejí pleteně – subareolární pleteň, pleteně podél mlékovodů 
a mezi kvadranty. Míza je z nich odváděna převážně do hlubokých lymfatických pletení 
a dále do regionálních lymfatických uzlin, především do uzlin axilárních.
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Inervaci prsu zajišťuje bohatá síť senzitivních vláken. Nervy prsu vycházejí z II. až VI. 
mezižeberního nervu. Nejdůležitější pro senzitivní inervaci dvorce a bradavky je IV. me-
zižeberní nerv.

tuková tkáň
Tuková premammární tkáň vyrovnává nerovnosti prsní žlázy, kryje corpus mammae 

a zaobluje prs. Jediným místem, kde v prsu nenajdeme tukovou tkáň, je oblast pod areola 
mammae. Spolu s vazivovou tkání se významně podílí na definitivním tvaru a velikosti 
prsu. Velikost a tvar prsů ovlivňuje rovněž etnický typ, genetické dispozice a výživa. Od 
velkého svalu prsního (musculus pectoralis major) odděluje corpus mammae vrstva re-
tromammární tukové tkáně vysoká asi 1 cm.

2.3 vrozené a získané vady prsů
Mléčná lišta (viz obr. 2) je ztluštění epitelu v čáře probíhající z podpaží do třísla, pří-

tomné u embrya. V jejím průběhu se v dalším vývoji vyvíjí mléčná žláza. Při vývoji mléč-
né žlázy může dojít k poruchám vývoje jak ve smyslu plus, tak i minus.

Amastie je vzácné vrozené chybění jednoho nebo obou prsů s dvorcem a bradavkou. 
Může být buď jednostranné, nebo oboustranné. Základy prsu se v průběhu embryonální-
ho vývoje objevují v 6. týdnu v ektodermální ploténce. Z buněk této ploténky se později 
vytvářejí dukty a lobuly. Pokud dojde k poruše vývoje v kterékoli fázi, vede to k aplazii 
nebo hypoplazii prsů. Oboustranná amastie je často spojena s dalšími vývojovými ano-
máliemi.

Aplazie prsu je vrozené chybění prsní žlázy
Hypoplazie (hypotrofie) prsu je neúplné nebo nedostatečné vyvinutí prsu. Je velice 

častá, nakonec i často viděna např. u některých hubenějších modelek. Nepovažuje se za 
vrozenou vadu prsu. Hypoplazie může být i získaná, např. po traumatu v oblasti prsů nebo 
po radiačních zákrocích na prsu.

Polandův syndrom je vrozená deformita hrudníku pojmenovaná po britském lékaři Al-
fredu Polandovi, který ji popsal. Typickým znakem je nevyvinutý nebo jen částečně vyvi-
nutý velký prsní sval, někdy spojený s kožní syndaktylií prstů ruky. Z neznámých důvodů se 
vyskytuje asi 3krát častěji u mužů než u žen, postižení je zpravidla jednostranné, u 2/3 pří- 
padů vpravo. U žen bývá spojen s neúplným vyvinutím prsu, tedy s jeho hypoplazií. Chy-
bění prsního svalu a hypoplazie prsu může být více či méně vyjádřena. Chirurgická úpra-
va může zahrnovat několik druhů rekonstrukčních postupů a dosažení symetrie prsů je 
relativně složité.

Tuberózní prs je vrozená vývojová vada prsu, která se začíná projevovat v adolescenci. 
Tvarová deformita prsu je dána nedostatečným vývojem báze prsu. Podle toho, který kvad- 
rant prsu je nevyvinut, rozlišujeme 3 stupně tuberózních prsů:
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•	 1. stupeň: deficit dolního vnitřního kvadrantu,
•	 2. stupeň: deficit obou dolních kvadrantů,
•	 3. stupeň: deficitní jsou všechny kvadranty prsu a žláza se nachází přímo pod dvorcem; 

když se začne v adolescenci žláza zvětšovat, dochází ke zduření a vyklenutí dvorce.
Mírnější stupně tuberózního prsu pozorujeme často a považují se jen za kosmetickou 

záležitost.
Pectus excavatum (vpáčený hrudník) je deformita hrudníku s vpáčením hrudní kosti 

dovnitř hrudního koše. V případě deformity přední části kostěné části žeber je deformo-
vána celá polovina hrudníku, což je u dívek plocha, na níž vyrůstá většinou jinak zdravý 
a  jinak často i nedeformovaný prs. V pozdějším věku se tedy u dívek může zdát, že je 
deformovaný prs, ale nebývá tomu tak.

Prsní asymetrie je vrozená nebo získaná nesouměrnost tvaru a velikosti prsu. Jsou vel-
mi časté. Pokud se na zkoumání souměrnosti více zaměříme, zjistíme drobnou asymetrii 
alespoň u poloviny zdravých žen.

Polytelie je přítomnost nadpočetných prsních bradavek, tj. 4, 6 aj., které se vyskytují 
v průběhu mléčné lišty. Může zůstat nepovšimnuta až do období adolescence, menstruace 
nebo těhotenství, kdy se hormonálním vlivem zvýší pigmentace nadpočetných bradavek.

Polymastie je nadpočetná mléčná žláza, která se může vyskytovat familiárně. Tato pří-
datná žláza může být uložena kdekoli v průběhu mléčné lišty, nejčastěji ji však nacházíme 
v axile. Pokud je žláza malá a pokud nemá dvorec a bradavku, může se projevit až v gravi-
ditě či v laktaci, kdy se zvětší a je velmi bolestivá. Může být i zdrojem nádorového bujení. 
Tento fakt má velký význam zejména při méně obvyklé lokalizaci nadpočetné mléčné 
tkáně. Nadpočetná mléčná žláza s dvorcem a bradavkou může upozornit na přítomnost 
možných dalších anomálií. Může se vyskytovat u Turnerova syndromu, Fanconiho ane-
mie, ektodermální dysplazie a celé řady jiných anomálií. Zpravidla nevyžaduje žádnou 
léčbu. Na přání pacientek se někdy nadpočetné bradavky mohou chirurgicky odstranit. 
Výskyt u žen je 2–6 %, u mužů 1–3 %.
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3 Fyziologie mléčné žlázy
3.1 Fyziologie laktace

K rozvoji mléčné žlázy dochází vlivem hormonální činnosti v době těhotenství a bě-
hem kojení. V graviditě placenta produkuje progesteron, který ovlivňuje růst žlázových 
lalůčků a alveolů. Společně s progesteronem placenta tvoří i estrogeny, které působí na 
vývoj vývodného systému, a  lidský placentární laktogen (HPL), který má vliv na růst 
prsu, bradavky a prsního dvorce. Dochází k rozvoji žláznaté tkáně na úkor tukové, prsy se 
zvětšují a přibývají na hmotnosti.

Koncem těhotenství a během prvních dnů po porodu produkují žlázové buňky mlezivo 
(kolostrum), které se postupně mění v mléko přechodné a to později v mléko zralé. Po 
ukončení kojení dochází k ústupu sekrece mléka a k zpětné redukci mléčné žlázy. Vzhle-
dem k tomu, že k tvorbě mateřského mléka dochází hormonálním vlivy, zaznamenáváme 
laktaci i po pozdních potratech, předčasných porodech a u mrtvě rozených plodů.

Laktace je přirozený a přesně načasovaný děj, který ovlivňují zejména hormony oxyto-
cin a prolaktin. Z počátku rozvoje laktace dochází k zvýšenému prokrvení prsu, může se 
objevit otok, bolest a deformace bradavky. Tyto nepříjemné pocity při správné technice 
kojení a častém přikládání dítěte k prsu brzy odezní.

oxytocin je hormon zadního laloku hypofýzy. Ovlivňuje stahy hladkého svalstva dě-
lohy při porodu a uvolňování mateřského mléka stahem myoepitelových buněk. Časné 
přiložení novorozence k prsu matky má vliv na vypuzení placenty a charakter krvácení po 
porodu. Tento proces nenastává pouze při sání dítěte, ale již při pouhé vzpomínce na něj. 
Děložní stahy vyvolané v poporodním období sáním dítěte pozitivně ovlivňují vyprazd-
ňování dělohy a její zavinování. Tím dochází ke snížení krevních ztrát matky. Je známo, že 
nepříjemné zážitky či pocity mohou negativně ovlivnit produkci tohoto hormonu.

Prolaktin je hormon předního laloku hypofýzy, který se v malém množství tvoří již 
v těhotenství a vyvolává tvorbu kolostra (mleziva). Jeho účinek v době gravidity blokují 
těhotenské hormony (především gestageny). Po porodu placenty účinek hormonů mizí 
a  hladina prolaktinu prudce stoupá. Hlavním stimulem pro jeho tvorbu je sání novo-
rozence. Při každém přiložení tak jeho hladina stoupne. Čím časněji je kojící matka po 
porodu, tím je vzestup vyšší. Přiložení v prvních dnech po porodu zvedá jeho hladinu 
10násobně, přiložení ve třech týdnech zhruba trojnásobně, přiložení ve 3 měsících už ke 
zvýšení hladiny nevede, laktace však i nadále pokračuje. Poté hladina prolaktinu klesá na 
normální hodnoty a laktace pokračuje i bez jeho účinku.

Na tvorbu mateřského mléka nemá vliv velikost prsů či velikost mléčné žlázy a rovněž 
ji neovlivňuje způsob porodu. Souvisí s  časným, efektivním přikládáním novorozence 
k prsu. Čím více a častěji dítě saje, tím více se mléko tvoří a snadněji se spouští.
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3.2 enteromammární osa
Je prokázáno, že jednotlivé složky potravy v gastrointestinálním traktu matky nejsou 

dokonale enzymaticky rozštěpeny až na neimunogenní peptidy, ale asi 1–2 % potravino-
vých i jiných antigenů přítomných ve střevním lumen proniká v intaktní podobě sliznicí 
do krevního oběhu matky. U zdravých jedinců jsou tyto antigeny tolerovány (tzv. orální 
tolerance) a nevyvolávají výraznou systémovou odpověď. Následkem stimulace střevní 
sliznice jsou imunitní reakce, které vedou k odpovědi nejen v místě stimulace, ale i na 
vzdálených místech. Imunitní buňky z organizované lymfatické tkáně sliznic jsou aktivo-
vány a migrují nejprve lymfatickou a potom krevní cestou, vracejí se na slizniční povrchy 
a do exokrinních žláz („homing“). Tímto mechanismem je zajištěno, že kojenec dostává 
v  mateřském mléce protilátky a  buňky namířené proti antigenům přítomným ve  stře-
vě matky (např. antigeny mikroflóry), se kterými se novorozenec také setkává v prvních 
dnech po narození. Mluvíme tak o enteromammární  ose.
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4 Zásady zahajování kojení
4.1 Desatero

Kojení lze přirovnat k umění. Není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát, 
a je třeba se mu naučit. Cílem nás všech je však dosáhnout toho, aby děti vzhledem ke 
zdravotním výhodám kojení byly kojeny co nejdéle. Základní podmínkou pro dlouhodo-
bé kojení je bezproblémové zahájení kojení v prvních hodinách po porodu, již za pobytu 
v porodnici. K základním úkolům porodnic proto patří využít svých zkušeností a dosta-
tečnou podporou kojení v  tomto úsilí matkám, které kojit chtějí, pomoci. Rozhodnutí 
kojit je však svobodným rozhodnutím každé matky. O výhodách a nevýhodách kojení 
by měla být informována žena již v  průběhu těhotenství, aby se mohla o  svém kojení 
dobrovolně rozhodnout s přihlédnutí k individuální situaci (časný návrat do práce, ženy 
po transplantacích orgánů a další jiné specifické situace). Existuje celá řada situací, která 
kojení neumožňuje nebo kde kojení není optimálním řešením. Těmto matkám by se měl 
zdůraznit i význam pouhého tělesného kontaktu i při krmení umělou výživou tak, aby 
žena v podmínkách, kdy nemůže nebo nechce kojit, neměla pocit, že není dobrou matkou 
svému dítěti. Kojení je právem matky, nikoli její povinností.

Na podporu a prosazování kojeni bylo vypracováno tzv. Deset kroků k úspěšnému 
kojení (viz obr. 3). Každá země a porodnice si toto desatero přizpůsobuje svým podmín-
kám a možnostem, základní body jsou však shodné pro všechny země světa i všechny 
kontinenty:

Bod 1 Písemně vypracovaná strategie přístupu ke kojení
Každé pracoviště má mít vypracovanou svoji strategii přístupu ke kojení a celý tým by 

tuto strategii měl dodržovat. Z praktického pohledu je třeba nezapomenout i na takové 
členy týmu, jako jsou rehabilitační sestry, sanitářky nebo jiný pomocný personál, neboť 
i na tyto osoby matky míří svými dotazy a i tento personál musí být vyškolen v adekvát-
ních odpovědích nebo musí být poučen, že nesmí žádné rady poskytovat.

Bod 2 Opakovaný nácvik praktických dovedností
K provádění této strategie je nezbytné opakovaně školit v praktických dovednostech 

veškerý zdravotnický i nezdravotnický personál, který přichází do kontaktu s kojící mat-
kou. Nezbytné je důsledné prověřování získaných znalostí a důsledné dodržování postu-
pů. Velký význam má rovněž dostatečné zaškolení nových pracovníků.
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Obr. 3: Deset kroků k úspěšnému kojení

Deset

kroků

k úspěšnéMu koJení
každé zařízení poskyytující péči a služby 
matkám a novorozencům by mělo: 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

mít písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je
rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu
školit veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných
k provádění této strategie

informovat všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení

umožnit matkám zahájit kojení do jedné hodiny po porodu
ukázat matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy 
jsou odděleny od svých dětí
nepodávat novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě 
mateřského mléka, s výjimkou lékařsky indikovaných případů
praktikovat rooming-in – umožnit matkám a dětem zůstat 
pohromadě 24 hodin denně
podporovat kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem 
stanoveného časového harmonogramu)

nedávat kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod.

povzbuzovat zakládání podpůrných skupin kojících matek pro 
podporu kojení

Bod 3 Informace o kojení již v průběhu těhotenství
S výhodami kojení, technikou kojení a všemi dalšími aspekty by měla být seznámena 

již těhotná žena. Má mít k dispozici dostatek informací ke své svobodné volbě ohledně 
kojení. Užitečné je seznámit se s možnými problémy a jejich případným řešením předem. 
Tyto informace získávají matky jak na předporodních kurzech, tak v omezené míře i při 
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návštěvě v  prenatální poradně. Dalším informačním zdrojem bývá internet nebo rady 
kamarádek se všemi klady a zápory, které z toho vyplývají.

Bod 4 Časné zahájení kojení do ½ hodiny po porodu
Kojení by mělo být zahájeno co nejdříve po porodu, optimálně do ½ hodiny. Není 

nezbytné sání dítěte, největší význam má kontakt matky a  dítěte skin-to-skin. Dítě si 
pak může samo vyhledat a nalézt bradavku, kterou olizuje nebo z ní saje. Pokud je dítě 
v dobrém klinickém stavu, lze přikládat k prsu i v průběhu porodu císařským řezem nebo 
bezprostředně po jeho skončení. Při císařském řezu v celkové narkóze často dítě nesaje, 
význam prvního přiložení však nelze zpochybnit. V této situaci se také často využívá kon-
takt skin-to-skin s otcem dítěte.

Bod 5 Podpora laktace i v případě oddělení matky a dítěte
Je vhodné ukázat matkám způsob kojení a podporu laktace i v případě, že jsou oddě-

leny od svých dětí, např. v případě umístění dítěte na jednotce intenzivní péče nebo při 
odvezení do perinatologického centra nebo při překladu matky do jiného zdravotnického 
zařízení z důvodu jejího vážného onemocnění. Základem je naučit matku již od prvních 
hodin od porodu odstříkávat malé množství mleziva, v optimálním případě každé 3 hodi-
ny. Odstříkává se zpravidla nejprve rukou do zkumavky, posléze odsávačkou do lahvičky. 
Při odsávání je výhodné, pokud má matka před sebou obrázek svého dítěte nebo, pokud 
je to možné, odsává mléko přímo u dětského inkubátoru a dítě je pak před jejími zraky 
tímto mlékem krmeno.

Bod 6 Nepodávání dokrmů s výjimkou lékařsky indikovaných případů
Zdravým donošeným novorozencům by se neměla podávat žádná potrava ani nápoje 

s výjimkou lékařsky indikovaných případů. Velmi nevhodné a dávno opuštěné je podá-
vání čisté vody nebo čaje, které nezajistí žádný přísun energie a neovlivní ani přirozený 
váhový úbytek po porodu. Nevhodné je i podávání 10% glukózy, která má jen polovinu 
energie než mateřské mléko nebo formule. Vyšší než 10% koncentraci glukózy již novo-
rozenec díky vyšší osmolaritě netoleruje. K  lékařsky indikovaným případům patří do-
krmování dětí nedonošených (riziko hypoglykémie při nedostatečné glukoneogenezi – 
tvorbě energie z necukerných zdrojů), dětí hypotrofických (riziko hypoglykemie při ma-
lých zásobách glykogenu – zásobního polysacharidu), dětí diabetických matek léčených 
inzulinem nebo perorálními antidiabetiky (riziko hypoglykemie z  hyperinzulinismu), 
dětí s hyperbilirubinemií léčených fototerapií (nutnost dostatečné hydratace a omezení 
enterohepatálního oběhu bilirubinu při hyperbilirubinemii zabezpečením dostatečného 
příjmu stravy) a dětí s velkým úbytkem hmotnosti při opožděném rozvoji laktace.
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Bod 7  Společný pobyt v systému „rooming in“
Společný pobyt matky a dítěte v systému „rooming in“ 24 hodin denně hraje v rozvoji 

kojení významnou roli, protože umožňuje volné přikládání, kdykoli dítě projeví hlad. Po-
kud není matka schopna se o své dítě starat z důvodu svého zdravotního stavu, je vhodné 
alespoň ve zcela volných intervalech nosit a přikládat dítě ke kojení, a to tak, aby mohlo 
být v prvních dnech po porodu přiloženo k prsu alespoň 8–12krát denně. Časté a časné 
přikládání je nejvýznamnějším stimulem pro rozvoj laktace.

Bod 8 Volný režim kojení
Volný režim kojení zahrnuje volné přikládání, zejména v prvních dnech po porodu, 

kdy je vhodná frekvence 8–12 kojení v průběhu 24 hodin. Pokud je dítě přikládáno v pře-
dem stanovených intervalech, může být přikládáno v situaci tvrdého spánku a nezájmu 
o kojení, a to může vést k neúspěšnému přikládání a zvyšování nejistoty matky. Je dobře 
známo, že nejlépe saje dítě, které se o kojení samo přihlásí, je aktivní a bdělé. Dávku pak 
dokáže vypít velmi rychle, často v řádu minut.

Bod 9 Nepodávat dítěti savičky ani dudlíky
Kojeným dětem by v začátcích kojení neměly být podávány žádné náhražky v podobě 

dudlíku ani savičky, které vyžadují jiný mechanismus sání než pití mléka z  prsu. Tyto 
náhražky, dudlíky a šidítka, tak mohou být pro některé děti matoucí a mohou se podílet 
na neúspěchu při kojení. V situacích s nutným dokrmováním je vhodné používat alter-
nativní metody podání mléka, např. stříkačkou nebo kádinkou. I tyto způsoby však mají 
svá úskalí, neboť děti, které vyžadují řadu dávek dokrmování plnými dávkami mléka, ne-
musejí mít v dalších dnech o sání z prsu zájem. Zakazovat šidítko je však velmi žádoucí 
v situaci, kdy v prvních dnech je dítě hladové, vyžaduje častější přikládání a matka mu 
místo přiložení nabízí šidítko k ukonejšení. Dítě tak skutečně přichází o malá množství 
mléka a vlivem nedostatečně častého sání nedochází k dostatečné podpoře rozvoje kojení. 
Zkušenosti ale na druhé straně také ukazují, že řada dětí zvládne dobře jak pití z prsu, 
tak sání savičkou, aniž by to ohrozilo dlouhodobost jejich kojení. V některých situacích, 
zejména tam, kde není problémem přiložení k prsu, ale sání, se pomocí savičky podaří 
postupně dítě pití z prsu naučit. Každá situace vyžaduje dobré vyhodnocení situace zkuše-
ným zdravotníkem se zkušenostmi s kojením a dobrou znalost zdravotnického personálu 
včetně využití dostupných pomůcek ke kojení. Nedílnou součástí této práce je neustálé 
povzbuzování matky a posilování její důvěry v svoji schopnost dobře kojit své dítě, stejně 
tak, jako je nezbytné respektovat postoj matky ke kojení.

Bod 10 Zakládání podpůrných skupin
Zahrnuje zakládání podpůrných skupin matek pro podporu kojení. Tato aktivita má 

tradici zejména v zahraničí, u nás však tyto skupiny vznikají také. Pro matky, zejména 
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prvorodičky, je možnost obrátit se o radu ohledně kojení po propuštění z porodnice na 
zkušenou matku, která již třeba odkojila několik dětí, velmi vítanou formou pomoci. Dal-
ší možností je využít laktačních poraden při nemocnicích nebo služeb laktačních po-
radkyň, které prošly speciálním výcvikem a které se rekrutují jak z řad zdravotnických 
pracovníků, tak z řad laiků. Tyto služby nejsou hrazené ze zdravotního pojištění, nicméně 
přínos pro matky v podpoře a udržení kojení je nezanedbatelný a má mimořádný význam 
z pohledu budoucího zdraví dítěte.

4.2 technika kojení
Technika kojení je nezbytnou podmínkou úspěšného rozvoje kojení. Zvládnutí správné 

techniky kojení je třeba věnovat dostatečné úsilí zejména v prvních dnech po porodu. 
Pokud se kojení nerozvíjí dobře a dojde k např. k poškození bradavek, velkému neprospí-
vání dítěte vzhledem k neefektivnímu sání nebo nedostatečnému přikládání, trvá náprava 
velmi dlouho a může velmi negativně ovlivnit kojení do té míry, že může dojít k předčas-
nému odstavení novorozence. Situace však často bývá podceňována. Pouhé nastudování 
teoretických poznatků nemusí vést k úspěchu. K praktickému zvládnutí techniky kojení 
by měla matka po porodu využít všech zkušeností zdravotnického personálu, který je 
s touto problematikou v každodenním kontaktu.

4.3 polohy při kojení
Při kojení je poloha matky i dítěte velice důležitá. Důležitá je zejména jejich vzájemná 

souhra. Správná poloha je ta, ve které oba zvládají techniku kojení, bradavky jsou nebo-
lestivé, matka je relaxovaná a nebolí ji záda, ramena ani ruce. Vhodnou polohu můžeme 
matce doporučit, ale výsledná volba závisí na ní.

Dítě:
•	 podložku má pod celou délkou těla,
•	 nesmí zapadávat tělem mezi podložku a tělo matky,
•	 leží na boku, obličejem, bříškem i koleny k matce,
•	 ucho, rameno a kyčel tvoří přímku,
•	 leží naproti prsu matky,
•	 horní ret směřuje k bradavce matky,
•	 má dostatečně otevřená ústa,
•	 jazyk překrývá dolní ret,
•	 brada je zabořená do tkáně prsu,
•	 tváře a nos se dotýkají prsu,
•	 uklidnit dítě, při pláči má jazyk na patře,
•	 nešpulí rty, nepropadají se mu tváře,
•	 volně dýchá.
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Matka:
•	 poloha pohodlná s oporou zad,
•	 mezi matkou a dítětem nesmí být žádná překážka (tkanice od zavinovačky, ruce dítěte),
•	 měkký dvorec a jeho přechod,
•	 široké držení prsu,
•	 mírné řasení pokožky směrem k dítěti,
•	 přikládá dítě k prsu, ne prs k dítěti,
•	 přikládá dítě za ramena, ne za hlavičku,
•	 pokud se dotýká hlavičky, prsty nepřesahuje spojnici uší,

vkládá do pusinky maximální část dvorce,
•	 neodtahuje prs, postačí sledování dýchání dítěte,
•	 neodtrhává dítě od prsu,
•	 při ukončení kojení vloží koutkem úst dítěte prst mezi dásně.

Kojení může probíhat vleže, vsedě nebo vpolosedě. Po porodu se začíná zpravidla po-
lohou vleže, před propuštěním je však vhodné, aby si matka vyzkoušela polohu, ve které 
bude kojit po propuštění – tou bývá zpravidla poloha vsedě. Přestože by se zdálo, že při 
změně polohy matky nebude s  přiložením již dobře sajícího dítěte problém, může být 
pravdou opak.

Základní polohy podle polohy matky:
Poloha vleže:
•	 na zádech (viz obr. 4) – matka leží na zádech a dítě má položené na břiše;

Obr. 4: Poloha vleže na zádech
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•	 poloha je proto vhodná pro děti s kratší dolní čelistí, pro děti špatně se přisávající, pro 
matky se silným vypuzovacím reflexem, kdy omezíme působení gravitace, a hodně vy-
užívaná je u matek po císařském řezu;

•	 na boku (viz obr. 5) – matka i dítě leží na boku, břicho, ramena, kolena směřují k matce, 
spodní ruka je ohnutá a leží na podložce, dítě má hlavičku v ohbí paže, polštář je pouze 
pod hlavou matky, ne pod jejími rameny;

•	 poloha je oblíbená zejména v době nočního kojení a při zjišťování důvodu špatného 
sání dítěte druhou osobou; není optimální v začátku kojení, protože se s dítětem hůře 
manipuluje a hůře se hodnotí, zda je dítě k prsu přiloženo správně.

Obr. 5: Poloha vleže na boku

Poloha vpolosedě:
matka sedí s podloženými koleny – zpravidla je pro matku velmi pohodlná a jde vlastně 

o modifikaci polohy vsedě: dítě leží v ohbí paže matky nebo na jejím předloktí; v prvních 
dnech je výhodné používat pod dítě polštář, který brání tlaku na jizvu a matku při kojení 
nebolí ruka;

výhodná je také po císařském řezu, kdy matka přikládá dítě k prsu za dostatečné kon-
troly zraku.

Poloha vsedě (viz obr. 6 ):
•	 vždy s oporou zad a s eventuálním podložením nohou pomocí stoličky.
•	 poloha Madony (viz obr. 7) – hlava dítěte je v ohbí matčiny paže a předloktí podpírají 

jeho záda, spodní ruka dítěte je kolem pasu matky, horní spočívá na prsu matky; pro 
dokonalé pohodlí je možné předloktí a loket matky podložit; 
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 ¤ poloha není ideální pro počátek kojení, děti mají tendenci stáčet se do klubíčka 
a špatně dostávají pod prs bradu;

•	 fotbalová poloha (viz obr. 8) – velice oblíbená, dítě leží na předloktí matky, rukou pod-
pírá ramínka a prsty hlavičku dítěte, nohy dítěte jsou podél jejího boku a chodidla se 
nesmí o nic opírat;

 ¤ vhodná je zejména pro ženy po císařském řezu, ženy s velkými prsy, plochými bra-
davkami, na počátku rozvoje laktace, s nalitými prsy, při vzniku ragád nebo u kojení 
dětí s  rozštěpem – matka dobře vidí na ústa dítěte a  přikládá za ideální kontroly 
zrakem;

•	 vzpřímená poloha (viz obr. 9) – matka jednou rukou drží dítě a druhou prs (při kojení 
z levého prsu levá ruka podpírá prs a pravá dítě), ruka podpírá hlavu, krk i tělo, dítě sedí 
obkročmo na stehně matky vždy na straně prsu, z kterého je kojeno;

 ¤ vhodná je především pro děti nedonošené, pro novorozence s malou bradou nebo 
děti s rozštěpem;

•	 poloha tanečníka – ruka podpírá prs téže strany a dítě leží na předloktí;
 ¤ vhodná poloha pro nedonošené děti nebo pro děti, které se špatně k prsu přisávají; 

umožňuje zároveň jednoduché střídání prsů během jednoho kojení.

Obr. 6: Poloha vsedě
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Obr. 7: Poloha Madony

Obr. 8: Fotbalová poloha
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Obr. 9: Vzpřímená poloha

Téměř u všech poloh při kojení je výhodné používat tzv. kojicí polštář, který přilehá 
k tělu matky a podpírá dítě v celé jeho délce. K dispozici jsou různé druhy a provedení.

Správné přiložení dítě k prsu je zobrazeno na obrázku 10.

Obr. 10: Správné přiložení dítěte k prsu
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5 Kojení ve speciálních situacích
5.1 kojení po císařském řezu

Kojení po porodu císařským řezem je stejně běžné jako kojení po spontánním porodu. 
Není pravdou, že nástup laktace bývá v této situaci opožděný, záleží především na dosta-
tečně častém přikládání již od prvních hodin života. To je v podmínkách císařského řezu 
a za situace, kdy matka často leží na JIP pro dospělé a dítě na novorozeneckém oddělení, 
sice obtížnější, ale při dostatečné motivaci matky a  dostatečné vstřícnosti ošetřujícího 
personálu zvládnutelné. V současné době se ve zvyšující míře setkáváme i se situací, kdy 
je dítě přikládáno při nekomplikovaném porodu k prsu již v průběhu operace nebo těsně 
po jejím skončení.

Při zahajování kojení je třeba mít na zřeteli menší pohyblivost matky a bolestivost ope-
rační rány. Kojení se zahajuje zpravidla vleže a nezbytná je i pomoc sestry s přiložením. 
Optimální pro rozvoj kojení je dodržet doporučovanou frekvenci přikládání 8–12krát za 
24 hodin již od prvního pooperačního dne. V dalších dnech je výhodné přejít na kojení 
vsedě. Nejoblíbenější polohou v  této době je poloha fotbalová s dostatečným vypodlo-
žením dítěte polštářem, který chrání jizvu, a s případnou oporou nohou matky. V sou-
časnosti se i  doba hospitalizace u  matek po císařském řezu zkracuje. Matky opouštějí 
porodnici zpravidla mezi 72. a 96. hodinou po porodu a plné kojení nebývá v této skupině 
žádnou výjimkou.

5.2 kojení dvojčat a vícerčat
Je dobře známo, že i u vícečetných těhotenství dojde u motivované matky k rozvoji lak-

tace tak, že mohou být plně kojeny všechny děti. Platí to nejen pro dvojčata, ale i trojčata 
či vícerčata. Dostatek mateřského mléka pro všechny děti měla i matka paterčat naroze-
ných v r. 2013 v Praze.

Pravidla pro zahajování kojení dvojčat a vícerčat jsou stejná jako při zahajování kojení 
u dítěte jednoho, tedy časné přiložení a kontakt skin-to-skin nejlépe ještě na porodním 
sále, společný pobyt matky a dětí v systému „rooming-in“, volný režim kojení ad libitum 
a zvládnutí správné techniky kojení.

Základem úspěchu pro kojení dvojčat a  vícerčat je najít systém výživy dětí, kdy má 
matka dostatek sebedůvěry. Tato situace pak vede k plnému kojení obou/všech děti.

kojení dvojčat
Je třeba vzít do úvahy specifika porodu dvojčat, která se častěji rodí císařským řezem 

a v některých situacích na hranici zralosti. Přesto ani takový porod neznamená nekojení. 
Pokud matka dvojčat kojit chce a dostane správné rady, vytváří se již v prvních dnech 



KOJENí VE SPECIáLNíCH SITUACíCH

37

dostatek mléka pro obě děti. Kojení dvojčat (viz obr. 11) je pochopitelně náročnější a vy-
žaduje zpravidla více trpělivosti. Výhodné je při kojení dvojčat používat speciální kojicí 
polštáře, které umožní kojit obě děti najednou. Na trhu jich je k dispozici celá řada, v sou-
časnosti jsou nejoblíbenější polštáře z  měkké, ale pevné pěny, které zajišťují výbornou 
oporu a usnadňují matce stabilizaci polohy obou dětí. Kojení obou dětí najednou přináší 
několik výhod: současné sání z obou prsů podporuje tvorbu mléka více, než pokud jsou 
děti kojeny za sebou, kojení matka zvládá v polovičním čase, než pokud děti kojí postup-
ně, a zároveň se matka vyvaruje situace, že obě děti mají hlad a první se kojí a druhé plá-
če a čeká. Matka dvojčat potřebuje významnou psychickou podporu a pomoc ostatních 
členů domácnosti. Někdy se však děti budí ke kojení v individuálních intervalech nebo 
jedno saje velmi dobře a druhé má s přiložením takové problémy, že současné přikládání 
obou dětí neumožňuje.

Obr. 11: Kojení dvojčat

Při kojení dvojčat lze využívat různé polohy. Nejčastěji matka sedí a obě děti jsou při 
současném kojení ve fotbalové poloze, mohou však být přikládány paralelně nebo do kří-
že. Někdy má každé dvojče svůj oblíbený prs, ke kterému je přikládáno, jindy se děti 
u jednotlivých prsů střídají. Pokud však jedno z dětí nesaje nebo začne svůj prs odmítat, 
je důležité, aby druhé dvojče pilo střídavě z obou prsů a  rozvíjelo či udržovalo laktaci 
i v prsu svého sourozence. Podobně jedno z dvojčat nemůže být z nějakého důvodu při-
kládáno k prsu, dokáže druhé dvojče rozvinout dostatečnou laktaci pro obě děti. Rovněž 
pokud dochází k retenci mléka v prsu jednoho dvojčete, přináší profit využít schopnosti 
sání druhého dítě a k problematickému prsu ho přiložit. Nejdůležitější je opět individua-
lizování potřeb dětí a jejich matky. Je třeba nepodcenit význam správného typu polštáře, 
nalezení optimální polohy kojící matky, např. s opřením o zeď a podložením nohou níz-
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kou stoličkou, a v neposlední řadě je třeba nezapomínat na motivaci matky. V případě, že 
se laktace rozvíjí pomaleji a mléka není pro kojení obou dětí dostatek, je vhodné po pře-
chodnou dobu děti přikrmovat, ať už dárcovským mlékem z mléčné banky nebo formulí, 
případně odstříkaným mateřským mlékem u dětí, které se narodily předčasně. Zpravidla 
se jedno z dětí kojí a druhé pak dokrmuje.

kojení trojčat
Při kojení trojčat (viz obr. 12) se přikládají dvě děti najednou a třetí zpravidla leží v klí-

ně matky a čeká nebo ho v této době krmí druhá osoba odstříkaným mateřským mlékem 
vlastní matky. Z praxe vyplývá, že i trojčata mohou být plně kojená, případně matka od-
stříkává mléko a druhá osoba zbylé trojče nakrmí. Při příštím kojení se pak děti v kojení 
vystřídají.

Obr. 12: Kojení trojčat

5.3 kojení dětí s vrozenými vadami
5.3.1 Kojení dětí s morbus Down

Děti s Downovým syndrem často nemusejí mít s kojením žádné potíže. Zpravidla však 
tento syndrom bývá doprovázen hypotonií. Nižší svalový tonus včetně hypotonie jazyka 
pak vede k problémům v oblasti kojení, častější je rovněž u těchto dětí novorozenecká 
žloutenka. To všechno může vést k prodloužení hospitalizace.

Kojení u těchto dětí je proto třeba věnovat zvýšené úsilí. V první řadě je třeba zvolit 
vhodnou polohu při kojení. Tyto děti jsou častěji kojeny ve svislé poloze, která eliminuje 
tonusové problémy. Častěji také vzhledem k snadnější únavě a častějšímu neprospívání 
vyžadují dokrm, kdy je výhodné použít odstříkané mléko vlastní matky. Nedílnou sou-
část pomoci s kojením matce dítěte s Downovým syndromem představuje psychologická 
podpora.
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5.3.2 Kojení dětí s rozštěpem
Neočekávané narození dítěte s  rozštěpovou vadou vždy představuje velmi negativní 

prožitek pro rodiče – a touto situací bývá významně ovlivněn i postoj matky ke kojení. 
Nikdy by však nemělo zaznít, že kojení je nemožné. Matka potřebuje podporu okolí a víru 
v to, že pro své dítě může dělat to nejlepší. Úspěch záleží nejen na velikosti a umístění 
vady, ale také na velikosti bradavek matky. Bez ohledu na závažnost rozštěpové vady je 
důležité přikládání novorozence zkusit. Matku je důležité v rozvoji laktace a kojení pod-
porovat. Kojení zvládají nejlépe novorozenci s  jednostranným rozštěpem rtu, kdy ma-
minka defekt utěsní svým prsem a  ev. dítěti pomůže svým prstem defekt přitisknout. 
Nejvýhodnější poloha je vzpřímená, nebo poloha tanečníka, případně fotbalová. Vyho-
vující může být i kojení křížem, kdy matka drží dítě na levé ruce a přikládá k pravému 
prsu či naopak. Rozhodující je vždy velikost defektu a strana, na které se nachází. I když 
u kompletního obličejového defektu je přikládání k prsu a kojení téměř nemožné a najít 
vhodný systém krmení dítěte nebývá vždy snadné a rychlé, je velmi důležitým aspektem 
motivovat matku k odstříkávání vlastního mléka v intervalech napodobujících intervaly 
přikládání. Dítě se potom tímto odstříkaným mlékem krmí. V současné době se vyrábějí 
speciální savičky určené pro děti s rozštěpem, tzv. Habermanův dudlík, a to ve dvou veli-
kostech. Ne vždy se však výživa těchto dětí pomocí zmíněné pomůcky daří, potom je vždy 
třeba zkoušet různé typy saviček. Nejčastěji se úspěchu dosahuje s delší, širokou a měkčí 
savičkou. Vhodné je využít lahvičky s možností pomalého vstříknutí mléka do úst dítěte. 
Odstříkávání mléka lze provádět všemi dostupnými způsoby – od ručního odstříkávání 
až po používání různých typů elektrických i mechanických odsávaček.

Obecně lze říci, že motivace matek dětí s rozštěpovou vadou k udržení laktace bývá 
velmi vysoká a, na rozdíl od matek, které krmí své děti vlastním odstříkaným mlékem 
z  jiných důvodů, tyto děti setrvávají na odstříkaném mateřském mléce dlouhodobě se 
všemi pozitivy, které výživa mateřským mlékem přináší.

5.3.3 Kojení hypotonického dítěte
Při nižším svalovém tonu může být rovněž přikládání k prsu, sání a rozvoj kojení obtíž-

nější než u dětí normotonických. Prototypem takového dítěte je např. dítě s Downovým 
syndromem. Vzhledem k hypotonii se opět snažíme využít takové polohy při kojení, která 
rozvoj laktace podporuje. Nejoblíbenější bývá poloha svislá (vzpřímená), která do jisté 
míry eliminuje nižší svalové napětí, kdy matka sedí pohodlně opřená zády a  dítě sedí 
obkročmo na její noze. Jednou rukou matka podpírá hlavičku, krk a tělo dítěte a druhou 
rukou nabízí prs dítěti. Vhodná je i poloha tanečníka, kdy dítě leží na boku podepřené 
polštářem, matka podpírá hlavičku dítěte pod jeho ušima a druhu rukou nabízí prs. Vyu-
žít lze i další polohy, např. fotbalovou.
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5.3.4 Kojení spavého dítěte
Základní rada, kterou dostane matka při zahajování kojení, zní, že dítě musí být při pití 

aktivní. Některé děti jsou však při kojení spavé a aktivní nejsou. Častěji se s touto situací 
setkáváme v přetopených místnostech nebo tam, kde je dítě zabaleno do příliš mnoha 
vrstev oblečení z obavy před jeho prochladnutím.

Spavé dítě je při kojení třeba vhodným způsobem povzbuzovat, případně přikládat čas-
těji. Někdy je vhodné je svléknout, vybalit ze zavinovačky, případně vyvětrat pokoj. Vý-
hodné je využít zkušeností školeného zdravotníka, který vhodné způsoby povzbuzování 
novorozence matku naučí.

5.3.5 Kojení dítěte se žloutenkou
Novorozenecká žloutenka různého stupně se vyskytuje u řady novorozenců. Zpravidla 

nevyžaduje žádnou léčbu a postupně sama ustoupí. U některých dětí však vyšší hladi-
ny bilirubinu mohou způsobit spavost dítěte. Spavější děti jsou pak méně aktivní u prsu 
a vypijí menší množství mléka. Pokud je dítě spavější, je nezbytné je povzbuzovat, kojit 
častěji, případně ho ke kojení budit. Dostatečná hydratace je nezbytnou podmínkou pro 
ústup žloutenky. Navíc dostatečný příjem stravy vede k dostatečnému počtu stolic, který-
mi se bilirubin z těla vylučuje. Při nedostatečném příjmu potravy se část bilirubinu zpětně 
vstřebává střevem do krevního oběhu a zvyšuje hladinu bilirubinu v krvi. Mluví o  tzv. 
enterohepatálním oběhu bilirubinu. S tímto fenoménem je při péči o děti se žloutenkou 
počítat a v případě potřeby je proto nutné neváhat s dokrmováním těchto dětí, zpravi-
dla alternativním způsobem. Dokrmování do plných dávek je nedílnou součástí léčby 
novorozenecké žloutenky fototerapií podle doporučených postupů AAP (Americká pe-
diatrická akademie). Tyto postupy sice nejsou a nemohou být evidence-based (založené 
na důkazech), po celém světě jsou však všeobecně akceptovány a používány. Při nutnosti 
přechodného dokrmování je třeba dbát na dostatečné odstříkávání, aby nedošlo k retenci 
mléka v prsu, ze kterého se mléko neodebírá. Spavé dítě je třeba povzbuzovat, svléknout, 
dostatečně vyvětrat místnost, ve které se nachází. Je důležité, aby si matka věřila a měla 
dostatek trpělivosti při pozvolném zlepšování kojení. Vhodné je tyto děti často vážit. Vze-
stupná hmotnostní křivka je důležitá – neprospívání může být příznakem patologického 
ikteru.

 
5.4 kojení late preterm novorozenců

Tato skupina novorozenců nabývá v posledních letech na významu. Jejich počet ros-
te, což souvisí jednak se stále se zlepšujícími diagnostickými možnostmi používanými 
v průběhu těhotenství, které vedou k případné časnější intervenci ze strany porodníků, 
dále však i se stoupajícím věkem matek, které již mívají řadu interních nemocnění nebo 
jiných komplikací, v neposlední řadě také vzrůstajícím počtem dětí, které se narodí po-
mocí metod asistované reprodukce. Všechny tyto důvody vedou k zvětšování této skupiny 
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pacientů, jejichž poporodní problémy jsou podceňovány nejen v laické, ale někdy i v od-
borné veřejnosti.

Definice late preterm novorozenců
Termínem late preterm jsou označováni novorozenci, kteří se narodí mezi 34 + 0 až  

36 + 6 týdnu těhotenství (tt.). Někdy se používá i termín almost term novorozenci nebo 
near term novorozenci. Oba tyto uváděné termíny však nejsou příliš vhodné, protože 
vzbuzují dojem, že jde o zralé novorozence, přitom tato kategorie dětí má svá specifika:
•	 Mozek těchto dětí je zhruba o třetinu menší než mozek dětí donošených. Z toho vyplý-

vají hlavní problémy této skupiny pacientů – potíže s poporodní adaptací, termolabili-
ta, novorozenecká žloutenka, hypoglykemií, problematické kojení.

•	 Dalším problémem bývá, že po porodu bývají umístěni společně s dětmi donošenými 
na oddělení fyziologických novorozenců. Zatímco děti donošené se zpravidla rozkojí 
rychle a dobře, zahájení laktace u late preterm novorozenců se zpravidla neobejde bez 
počátečních obtíží. Tyto děti hůře sají a polykají a vyžadují tedy specifický přístup při 
zahajování laktace.

•	 Situaci neusnadňuje ani tlak matek, rodinných příslušníků i ošetřujícího porodníka na 
časné propuštění do domácího ošetřování.
Všechny tyto faktory často matku psychicky velmi negativně ovlivňují a snižují její mo-

tivaci k dlouhodobému kojení.

hlavní zásady týkající se kojení late preterm novorozenců
Mezi nejdůležitější zásady při zahajování kojení u těchto dětí patří neoddělování matky 

a dítěte a umožnění jejich společného pobytu v systému „rooming-in“, pokud to dovolí 
zdravotní stav matky i dítěte.

Je nutné dobře posoudit zralost dítěte a jeho projevy. Nezbytná je dobrá komunikace 
s matkou i celou její rodinou, zejména zdůraznění informace o delším pobytu v porod-
nici než je obvyklé u dětí donošených. Dalším problémem může být zajištění jednotného 
postupu celého týmu od lékaře po sestry a  laktační poradkyně. Výhodné je zasvětit do 
problematiky kojení hraničně zralých dětí další členy rodiny, aby laktační podpora matky 
byla co nejvyšší.

Některá obecná pravidla pro zahajování kojení platí i pro tyto děti – časné přiložení 
ještě na porodním sále, přikládání podle potřeby nebo 8–12krát denně v prvních dnech 
života.

Kojení těchto dětí má však i svá specifika, která je třeba matce i celé její rodině dobře/
opakovaně vysvětlit:
•	 Tyto děti se zpravidla dokrmují již od narození, a to z důvodu prevence hypoglykemie.
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•	 Potřebují dobře zvládnout techniku kojení i za cenu používání nejrůznějších pomůcek, 
jako jsou kontaktní kryty nebo sonda fixovaná k prsu matky apod.

•	 Doba jednotlivých kojení by neměla být příliš dlouhá. Je třeba mít na paměti, že tyto 
děti se rychleji unaví. Vždy je nutné přihlížet hlavně k  jejich zralosti, než k porodní 
hmotnosti.

•	 Nepříznivě k  celému procesu rozvoje laktace přispívá i  déletrvající novorozenecká 
žloutenka, která častěji než u dětí donošených vyžaduje i opakované intervence.

•	 Velmi doporučováno je, na rozdíl od dětí donošených, využívat odstříkané mléko vlast-
ní matky k dokrmování, neboť často tyto děti vzhledem ke své nezralosti nedokážou 
všechno nabízené mléko z prsu vypít. Ocitáme se tak v situaci, kdy laktace se rozbíhá 
dobře, matka má mléka dostatek, ale lehce nezralé dítě jej nedokáže z prsu vypít. Mléko 
se pak může v prsech matky hromadit, zatímco dítě je dokrmováno buď cizím mateř-
ským mlékem, nebo formulí.

•	 K dokrmování je vhodné používat, opět na rozdíl od dětí donošených, i malé dávky 
mléka.

•	 Hodnocení rozvoje laktace a kontrola hmotnosti dítěte by měla být prováděna ošetřu-
jícím personálem alespoň dvakrát denně.

•	 Zároveň by mělo být matce vysvětleno, že v průběhu rozvoje laktace se některé rady 
poskytované zdravotním personálem mění v závislosti na vývoji situace a mohou se 
v průběhu několika dní i významně lišit.

•	 Rovněž by měl být stanoven reálný plán rozvoje laktace, který vychází z možností těch-
to dětí a konkrétní situace.

•	 Nedílnou součástí péče o rozvoj kojení je předcházení a včasné řešení problémů kolem 
kojení, zejména za situace – která je dobře známa – kdy po počátečním dobrém roz-
voji laktace nastává fáze, kdy se hmotnostní křivka může oploštit a kojení přechodně 
zhoršit. V této fázi je nezbytné opakovaně vyhodnocovat, zda jde o nedostatek mléka 
u matky nebo nedostatečné sání dítěte. V této situace je vhodnější s přechodným dokr-
mováním spíše neváhat, přístup je však individuální. Někdy naopak vyšší dávky přijí-
mané stravy nad 200 ml/kg/den mohou vést paradoxně k oploštění hmotnostní křivky 
a neprospívání novorozence. U těchto dětí je proto vhodné, na rozdíl od dětí donoše-
ných, dodržovat denní doporučený příjem mléka a rozpočítat ho na jednotlivou dávku.

•	 Dokrmování se doporučuje zpravidla alternativním způsobem, je však třeba jej indivi-
dualizovat s ohledem na schopnosti dítěte i matky.

•	 Neustálou a nikdy nekončící součástí péče o tyto děti je neustálá motivace těchto matek 
ke kojení.

Doporučovaným kritériem pro propuštění z porodnice je váhový přírůstek několika 
dekagramů v posledních 2–3 po sobě jdoucích dnech s tím, že v době plánovaného pro-
puštění by se dítě také již mělo ke kojení samo probouzet.
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Problémy je třeba očekávat i po propuštění do domácího ošetřování a u těchto dětí by 
měla bezprostředně navazovat péče obvodního lékaře. Zvýšená péče o tyto děti po pro-
puštění zahrnuje častější kontroly hmotnosti než u dětí donošených, dodávku vitaminu D  
a podle doporučení AAP by se těmto dětem mělo podávat železo v dávce 2 mg/kg/d.

Problémy s neprospíváním jsou jedním z nejčastějších důvodů opětovné hospitalizace 
těchto dětí. Přes své zvláštnosti mají stejnou šanci být dlouhodobě kojené jako děti dono-
šené. Je dobře známou zkušeností, že pokud matka předchozí lehce nedonošené dítě ko-
jila, nebývá s kojením dalšího lehce nedonošeného dítěte zpravidla žádný větší problém.

5.5 kojení nedonošených dětí
Také při kojení nedonošených dětí je třeba vzít do úvahy jejich specifika:
•	 Přikládání je možné až poté, co má dítě dostatečný sací reflex.
•	 Nezáleží zdaleka tolik na porodní váze jako na zralosti dítěte a jeho klinickém stavu.
•	 Z hlediska rozvoje laktace je vhodné zahájit podporu budoucího kojení už v prvních 

hodinách po porodu, kdy se začínají odstříkávat malé dávky mleziva, optimálně v tří-
hodinových intervalech. Výhodné je, pokud je dítě tímto mlékem krmeno, a to nejlépe 
před zraky své matky – to bývá zpravidla velkou motivací pro její další úsilí a zároveň 
je to nenahraditelný příspěvek z její strany pro zdraví jejího dítěte. Zpočátku se obvykle 
malé dávky mleziva odstříkávají rukou do zkumavky, pak se mohou využívat dvoufá-
zové odsávačky se stimulační fází. Doporučuje se odstříkávat buď přímo u inkubátoru 
dítěte, nebo, pokud to není možné, měla by mít matka přes sebou obrázek svého dítěte. 
Tímto způsobem lze zajistit dostatečný rozvoj laktace i u velmi nedonošeného dítěte.

•	 Velký význam mají i časté návštěvy matky a otce u dítěte, podpora rodiny nebo kontakt 
na kůži skin-to-skin.

•	 Postupně lze dítě, pokud má stabilní vitální funkce, začít přikládat k prsu, zprvu jeden-
krát denně na krátkou dobu, postupně se frekvence přikládání i délka kojení zvyšuje.

•	 Je třeba respektovat zvláštnosti nedonošenců i při výběru vhodné polohy: vzhledem 
k lehké hypotonii se více osvědčuje poloha svislá (vzpřímená) nebo poloha tanečníka, 
obecně však platí, že správná poloha je ta, která matce i dítěti vyhovuje.

•	 Při rozvoji laktace lze využít i pomůcek, jako je např. suplementor, které se naplní od-
stříkaným mlékem vlastní matky a pomocí sondiček nalepených k prsu dítě současně 
saje sondu i bradavku matky.

•	 Při rozvoji kojení nedonošených dětí je třeba obzvlášť velké trpělivosti a velké motivace 
matek, nicméně pro dítě je používání mateřského mléka od vlastní matky s nedonoše-
neckým složením optimálním způsobem výživy. Zkušenosti ukazují, že takto lze zajistit 
výživu pro naprostou většinu nedonošených dětí. Velká motivace matek nedonošených 
dětí je jedním z důvodů, proč tyto děti mohou být na mateřském mléce velmi dlouho, 
nezřídka déle než děti kojené.
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•	 Při krmení těchto dětí je vhodné využít lahvičky s možností pomalého vstříknutí mléka 
do úst dítěte.

•	 Odstříkávání mléka je možné všemi dostupnými způsoby od ručního až po používání 
různých typů elektrických i mechanických odsávaček.
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6  Řešení obvyklých  
problémů kolem kojení

6.1 ragády

V praxi se s problémem ragád setkáváme velmi často. Jde o nejčastěji se vyskytující 
problém kojících žen a některé ženy jej dokonce považují za normální součást zahajování 
kojení. Správnou technikou kojení lze však vzniku ragád úspěšně předejít.

Ragády neboli prasklinky jsou značně bolestivé, velmi znepříjemňují kojení a velmi ne-
gativně ovlivňují psychiku matky. Často mohou krvácet. Pokud pak dítě ublinkává, může 
tento fakt matku velmi vylekat. Může zneklidnit i zdravotnický personál, protože vždy 
je nutné vyloučit další, méně běžné příčiny zvracení čerstvé krve u novorozence. Mat-
ky s ragádami pak mají velké tendence dítě k postiženému prsu vůbec nepřikládat. Tato 
situace může vést jak u zdravotnického personálu, tak i u matek k častějšímu používání 
kontaktních krytů nebo dokonce k přerušení kojení na časově omezenou dobu se všemi 
negativními důsledky, které z toho mohou vyplynout.

příčiny vzniku ragád
Dobrá technika kojení je základním předpokladem pro úspěšné a dlouhodobé kojení 

a je tedy nesmírně důležité se správnému přikládání dítěte k prsu věnovat již v prvních 
hodinách po porodu. Veškeré vynaložené úsilí se pak vrátí v podobě dostatečné tvorby 
mateřského mléka. Je dobře známo, že pokud je prvním několika přikládáním po porodu 
věnována dostatečná pozornost, je rozvoj laktace rychlý a nedochází k poškození brada-
vek. Nejdůležitějším opatřením před vznikem ragád je tedy prevence jejich vzniku. Již po 
jednom nesprávném přiložení může dojít ke vzniku praskliny, která se hojí celou řadu 
dnů. Je velmi bolestivá a zpravidla velmi negativně ovlivňuje rozvoj kojení.

Ragády vznikají:
•	 při nedostatečném přiložení dítěte k prsu;
•	 při nedostatečném otevření úst dítěte;
•	 při rychlé snaze o přiložení (dítěti zůstává jazyk u patra);
•	 při nevhodné poloze matky nebo dítěte;
•	 při nedostatečné ochraně bradavek při ukončování sání z prsu;
•	 při chybném použití krytu bradavek;
•	 při extrémně citlivé pokožce matky;
•	 při kandidóze.
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prevence vzniku ragád
Nejdůležitější prevencí vzniku ragád je tedy zvládnutí správné techniky kojení. Jen tak 

může dítě dobře pít z prsu.
Bradavka musí být dostatečně daleko v dutině ústní dítěte, aby nedocházelo k jejímu 

poškození. Jak to poznáme? Kojení není bolestivé a bradavka nemění svůj tvar. Vždy je 
třeba si uvědomit, že by měla být hluboko v ústech dítěte, zasahovat do prostoru mezi 
měkkým patrem a jazykem. Pak nemůže dojít k jejímu poškození. Kromě výše uvedených 
bodů si můžeme pomoci jemným stlačením prsu a nahrnutím kůže prsu směrem ke dvor-
ci. Tím zkrátíme rozměr od špičky bradavky na konec dvorce a umožníme dítěti uchopit 
jeho velkou část. V okamžiku, kdy dítě začne dobře z prsu sát, uvolníme jemný stisk prsu, 
aby nedocházelo ke stagnaci mléka.

Druhým důležitým bodem je měkký dvorec. K jeho otoku a tuhnutí nedochází vždy, 
ale je třeba umět si s tím poradit v případě potřeby – tento stav neumožňuje dítěti přisátí, 
tlačí na mlékovody a znemožňuje odtok mléka. V případě otoku prsů a dvorce je tkáň tu-
há, nepoddajná a bolestivá. Edém, který vznikl pod dvorcem, je třeba těsně před kojením 
jemně jedním prstem malými krouživými pohyby rozmasírovat. Úkon je třeba provádět 
s citem, ale účelně, v ploše celého dvorce a nezapomenout i na jeho hranu. Již během ma-
sáže se vlivem uvolnění mlékovodů začínají objevovat první kapky mléka. Problém neřeší 
použití odsávačky mateřského mléka. Ta vytvořením negativního tlaku do tkáně dvorce 
vtahuje intersticiální tekutinu a stav ještě zhoršuje. Po kojení je namístě na dvorce použit 
chladivé gelové polštářky, které pomohou zmírnit otok, a před dalším přiložením dítěte 
prs nahřát a opět ošetřit dvorce. Pro nahřátí před kojením je velice účelné použít misku 
s teplou vodou a dvorec do ní ponořit. Správnou péčí o dvorce docílíme bezproblémové-
ho přikládání dítěte k prsu a jeho jednoduchého vyprazdňování.

Posledním důležitým krokem je přiložení dítěte za ramínka. Pokud přikládáme za hla-
vičku, odkláníme od prsu dolní čelist a opět dochází k poškozování bradavky. Je třeba si 
uvědomit, že i dospělý člověk potřebuje k pití ze skleničky svou bradu. Automaticky ji 
předsouváme, aniž bychom na to mysleli. Pro správné uchopení prsu ji potřebuje i koje-
nec. Proto ho držíme za ramínka, tím dostáváme do osy ucho, rameno, kyčel a dochází 
k žádanému předsunutí dolní čelisti. Při správném přiložení je brada zanořena do prsu 
matky a rty ho kopírují.

Dalším problémem po vzniku ragád může být nesprávné používání kontaktního krytu 
bradavek. Dítě pak nesaje z dvorce, ale jen z konce krytu, který nahrazuje bradavku. Ta-
kovéto přiložení je nesprávné a vede k dalšímu poškozování bradavek a nehojení ragád. 
Ragáda by měla být v koutku dítěte, aby nedocházelo v tomto místě k napínání kůže, a tím 
k jejímu dalšímu poškozování. Pokud však není správně zvládnuta technika kojení, neřeší 
tato opatření daný problém. Vždy je nejdůležitější ideální poloha dítěte, správné držení 
prsu, dostatečně otevřená ústa dítěte, co nejvolnější dvorec a vložení největší možné čás-
ti dvorce do úst dítěte, a to i v případě použití krytu. Pro udržení laktace není žádoucí 



ŘEšENí OBVyKLýCH PROBLéMů KOLEM KOJENí

47

přestat dítě k prsu přikládat. Již z umístění ragád se dát vyčíst problém. Ragáda na špičce 
bradavky svědčí o nedostatečném otevírání úst dítěte. Tuto situaci často vidíme tam, kde 
je snaha dítě co nejrychleji uklidnit. Problém, který vyžaduje více trpělivosti, některé děti 
si sají svůj jazyk – u nich je při snaze o přiložení vyvoláno toto sání a dítě „štípe“ do špičky 
bradavky. Naopak ragády vzniklé těsně za bradavkou ukazují na nesprávné držení prsu, 
kdy dítě neleží naproti matce a na bradavce visí, anebo k nim dochází za situace, kdy mat-
ka odtrhává dítě od prsu, aniž by mu mezi dásně vložila malíček.

ošetřování ragád
Pokud už ke vzniku ragád dojde, doporučuje se v této situaci dodržovat několik zásad:
•	 Velice důležité je zvládnutí techniky kojení a udržení volných nepřeplněných prsů bez 

tuhých míst ve dvorcích. Dítě se přikládá nejprve k prsu s nepoškozenou bradavkou, 
a teprve poté k prsu s ragádou. Docílíme tím lepšího spouštění mléka, mírného počá-
tečního zasycení dítěte, a tím dochází i ke snížení intenzity sání.

•	 K ochraně bradavky je vhodnější používat raději chrániče než prsní vložky. Chrániče 
umožňují přístup vzduchu k bradavce, který je pro proces hojení velice důležitý.

•	 Ideální k ošetření je mateřské mléko, které má praxí ověřený hojivý účinek. Je dobře 
známo, že matkám, kterým samovolně odkapává mléko, se ragády dobře a rychle ho-
jí. Proto se matkám s poškozenými bradavkami doporučuje jejich potírání vlastním 
mlékem na konci kojení. Mléko se pak nechá zaschnout. Podmínkou jsou čisté ruce 
z důvodu eliminace zanesení infekce, která by mohla způsobit vznik mastitidy.

•	 Velice dobré zkušenosti jsou s používáním hydrogelových polštářků, které nejen chrání 
bradavku, ale především podporují hojení.

•	 Alternativou mateřského mléka jsou masti a krémy (Bepanthen, Purelan), které je nut-
né používat ve slabé vrstvě, aby nedocházelo k omezení přístupu vzduchu a k maceraci 
bradavky. Macerovaná kůže je podstatně náchylnější k poškození.

•	 Negativní vliv na rozvoj a udržení laktace má i bolest. Je důležité se jí zabývat a snažit se 
ji odstranit. Pokud nelze bolest zvládnout správnou technikou kojení, je někdy užiteč-
né použít Mesocain gel před kojením a kryty bradavek. V tomto případě je třeba dbát 
na jejich správné použití. Pokud dítě nebude sát z prsu, ale pouze konec krytu, kde je 
bradavka, poškozuje ji i nadále tlakem svých dásní.

•	 U většího poškození bradavek lze použít i Hemagel. Pokud se objeví krvácení, lze bra-
davku před kojením opatrně potřít ledovou kostkou.

•	 Důvodem vzniku a nehojení ragád mohou být i infekce kvasinkami. Tam, kde nezabí-
rají zmiňované postupy, je třeba na ně myslet. Účinnou léčbu umožňují lokální anti-
mykotika.

•	 Léčba je zpravidla empirická, neboť na bradavce často není žádné poškození vidět, mat-
ka však uvádí jejich velkou bolestivost.
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•	 Diferenciálně diagnosticky je třeba při velké bolestivosti bradavek a minimálním lokál-
ním nálezu pomýšlet při správné technice kojení i na syndrom bělavé bradavky.

Pro velké poškození bradavky může dojít k vynechání několika přiložení. Přerušení by 
mělo být pouze na nezbytnou dobu, po kterou matka mléko z prsu odstříkává. Odstříkání 
je vhodnější rukou, aby nedocházelo vlivem negativního tlaku odsávačky k dalšímu po-
škozování bradavky nebo stagnaci hojení.

6.2 Bolestivé nalití prsů
K přechodnému přeplnění a nalití prsů dochází nejčastěji v prvních dnech po porodu. 

Později se objevuje jen tam, kde není dítě dostatečně často přikládáno k prsu. Přeplnění 
a nalití je způsobeno dilatací alveolů, která pak vede ke kompresi duktů, a to sekundárně 
vede k vaskulární a  lymfatické kompresi. Zpravidla platí, že čím více času je v prvních  
48 hodinách po porodu věnováno přikládání a kojení, tím menší je nalití prsů.

Příznaky se vyskytují v široké škále od prostého přeplnění s nevýraznými obtížemi až 
ke stavům s obtížemi velkými. Hodnocení je jen subjektivní, neexistuje zatím žádný způ-
sob objektivního měření zvětšení prsů.

V  prevenci se uplatňuje především edukace matek již v  předporodním období, aby 
dobře a často přikládaly.

Ukazuje se však, že krátké bolestivé nalití prsů je sice nekomfortní pro matku, ale nemá 
zásadní vliv na dlouhodobost kojení, kdežto pokud je nalití prolongované, může ovlivnit 
jak množství mléka, tak délku kojení. Proto pokud dojde k přeplnění prsů, je třeba zajistit 
rychlou a  adekvátní léčbu tohoto stavu, protože jen adekvátní léčba vede k  dlouhému 
kojení.

ošetřování a léčba
Řešení tohoto problému obnáší využívání jak farmakologických, tak nefarmakologic-

kých postupů. Při delším pobytu v porodnici se s ním setkáváme ještě za hospitalizace, 
při velmi krátkém pobytu s propuštěním dítěte s ještě nedostatečně rozvinutým kojením 
mohou nastat tyto obtíže doma – na to je třeba matku upozornit a poradit, jak by měla 
v této situaci postupovat.

Z farmak lze použít paracetamol nebo ibuprofen.
Z nefarmakologických metod je na prvním místě odsávání mléka. Tvrdí se, že pokud 

matka odstříkává, tvorba mléka se zvyšuje a problém se neřeší. Praxe ukazuje, že pokud 
matka přeplněná prsa jednorázově do plného uvolnění odstříká, nedochází již opakovaně 
k tak bouřlivému naplnění, kojení je efektivnější, přiložení snazší, mléko se lépe spouští 
a nedochází k poklesu laktace. Někdy dojde k zvětšení a přeplnění pouze přídatné mléčné 
žlázy, která bývá nejčastěji umístěna v axile, ale může se vyskytovat kdekoli v průběhu 
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mléčné lišty. Vlivem hormonální reakce dochází v přídatné žláze ke tvorbě a hromadění 
mléka. Prs je nutné po kojení odstříkávat a na žlázu přikládat chladné obklady.

Neomezujeme kojení, dítě přikládáme ve fotbalové poloze.
Většinou postačí konzervativní postup. Jen ve zcela výjimečných případech stav vy-

žaduje chirurgickou exstirpaci. K městnání mléka může dojít i  v pozdějším období za 
situace, kdy je dítě z nějakého důvodu přikládáno k prsu méně často než obvykle.

K základním opatřením při bolestivém nalití prsů tedy patří častější kojení, stimulace 
uvolňování mléka těsně před kojením, masáže prsů v průběhu kojení, odstříkávání mléka 
po kojení, aby se retenci mléka zabránilo. Vhodné je rovněž nošení podprsenky, která 
prsy dobře podepírá. Nezastupitelnou roli hraje snaha o co největší odpočinek a relaxaci 
matky. Zcela nevhodné je podávání léků, které snižují laktaci.

6.3 retence mléka v mléčné žláze
K ucpání mlékovodu může dojít zejména tehdy, je-li potlačováno spuštění mléka, dítě 

saje nesprávně nebo je omezována doba kojení. Jakmile se mléko začne za překážkou hro-
madit, objeví se na kůži tvrdé bolestivé a zarudlé zduření, někdy doprovázené i zvýšenou 
teplotou. Stav může přejít až v zánět prsu – mastitidu.

Pokud dojde k retenci mléka (viz obr. 13) je nejdůležitějším opatřením mléko dosta-
tečně z prsu uvolňovat. Doporučuje se častější kojení a střídání různých poloh při kojení, 
které vede k vyprazdňování různých částí prsní žlázy. Preferujeme kojení z postiženého 
prsu, neboť při kojení se uvolňuje mléka více než pouhým odsáváním odsávačkou. Je 
třeba dbát, aby dítě dostatečně a správně sálo. Velký význam mají i masáže speciálním 
masážním olejem pro kojící matky. Po kojení je vhodné ještě oba prsy dobře vyprázdnit. 
Význam má, pokud matka co nejvíce odpočívá.

Pokud dojde k retenci mléka, není nutná léčba antibiotiky.
Předcházet retenci mléka pomáhá, pokud dítě neomezeně a správně saje.

Obr.13: Retence mléka
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6.4 Mastitis puerperalis
Mezi odborníky panují velké diskuze o skutečném výskytu mastitidy u kojících žen. 

Nejčastěji se uvádí, že se pohybuje v rozmezí 3–20 %.
Mezi základní klinické příznaky patří horečka nad 38,5 °C, schvácenost, třesavka, 

zimnice, otok prsu, červené ložisko. Mastitis se často zaměňuje s retencí, kde jsou rovněž 
prsy oteklé, může se vyskytnout i začervenání, horečka nebývá tak vysoká a není přítom-
na schvácenost. Přechod mezi retencí a mastitidou však může být plynulý.

Predisponující faktory pro vznik mastitidy jsou poškozené bradavky, které se pak 
snadno kolonizují zlatým stafylokokem z úst dítěte, nedostatečně časté a nedostatečně 
dlouhé kojení, vynechávání kojení, nemoc matky nebo dítěte, přeplněné prsy, příliš rychlé 
odstavení dítěte, retence mléka nebo stres a vyčerpání matky.

Diagnóza je především klinická a není třeba rutinně provádět laboratorní ani další jiná 
vyšetření – ta zvažujeme v  případě, že příznaky neustupují po dvoudenní antibiotické 
terapii, tam, kde se zánět prsu opakuje, v případě mastitidy získané v nemocničním pro-
středí nebo při alergii na běžné podávaná antibiotika. Vyšetření se doporučuje provést 
v neobvyklých a nestandardních situacích.

Vzorek mléka k bakteriologickému vyšetření se získává ručním odstříkáním „střed-
ního proudu“ mléka do sterilní zkumavky. Na začátku se tedy trochu mléka odstříká, 
aby nedošlo ke kontaminaci vzorku a  pak se odebere do odběrové nádobky střední část 
mléka tak, aby nedošlo ke kontaminaci vnitřku odběrové nádoby. Očištění bradavek před 
odběrem snižuje rizika kožní kontaminace vyšetřovaného vzorku a minimalizuje falešně 
pozitivní výsledky kultivace mléka.

Nefarmakologická léčba
V léčbě má nezastupitelnou roli efektivní uvolňování mléka z prsu. Matka by proto mě-

la kojit co nejčastěji s tím, že vždy začíná kojit z postiženého prsu. Pouze pokud se mléko 
z prsu špatně uvolňuje a prs je velmi bolestivý, doporučuje se začínat naopak nepostiže-
ným prsem, nicméně co nejdříve po začátku kojení přistoupit k uvolňování mléka z prsu 
postiženého. Dalším opatřením je optimalizace polohy dítěte při kojení. Velmi užitečné 
jsou i masáže prsů masážním olejem v průběhu kojení, a to směrem od zablokované ob-
lasti k bradavce. Masáže se provádějí krouživými pohyby a přistupuje se k nim jak před 
kojením, tak mezi kojeními nebo v jejich průběhu. Po kojení je třeba vždy prsy ještě do-
statečně odstříkat, buď ručně nebo odsávačkou. Jinou možností, která vede k uvolňování 
mléka, je snaha o mobilizaci otoků směrem do axily.

Pro zdravé donošené dítě, které je kojeno, nebylo prokázáno žádné zdravotní riziko při 
mastitidě matky. Pokud matka kojit nemůže, je třeba prsy uvolňovat odstříkáváním, ať už 
ručně nebo pomocí odsávačky. Pokud je kojení přerušeno náhle a mléko není dostatečně 
odsáváno, stoupá značně riziko vzniku abscesu.
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K základním podpůrným opatřením při zánětu prsu patří zajištění co největšího od-
počinku pro matku, dostatek tekutin, dostatečná výživa. Je vhodné prs před kojením na-
pařovat, aby se mléko lépe uvolňovalo. Po kojení se pak mléko odstříkává a následně se 
aplikují chladné obklady, případně tvaroh. Oba tyto postupy redukují otok a bolest.

Léčbu mastitidy lze zpravidla zvládnout ambulantně, v  indikovaných případech je 
vhodná hospitalizace, zejména tam, kde je nutné podat antibiotika parenterálně, nebo 
kde není zajištěna dostatečná péče o matku v domácím prostředí. Hospitalizace matky 
probíhá zpravidla při současné hospitalizaci dítěte.

Farmakoterapie
Klíčovou roli v léčbě mastitidy však mají antibiotika a případné podání dalších léků. Při 

jejich indikaci je třeba vždy přihlédnout k jejich vhodnosti z hlediska kojení. Kojící ženy 
totiž často odmítají nejrůznější léky, v  případě mastitidy je však farmakologická léčba 
nezbytná.

Používají se různá analgetika (ibuprofen, paracetamol, acetaminofen), které odstraňují 
příznaky zánětu.

Podání antibiotik se lze vyhnout pouze v případě, pokud jsou příznaky zánětu mírné 
a  rychle zaberou režimová opatření s  dostatečným uvolňováním mléka z  prsu. Pokud 
se však příznaky nezlepší během 12–24 hodin od jejich začátku, měla by být zahájena 
antibiotická léčba. Celosvětově je nejčastějším vyvolavatelem Staphylococcus aureus, dále 
streptokok a Escherichia coli. Z těchto důvodů jsou lékem první volby oxacilinová antibio-
tika. Lze také použít cefalosporiny první generace, které ale nejsou preferovány vzhledem 
k širokému spektru účinku. Pro ženy se suspektní  penicilinovou alergií lze použít cefale-
xim, u těžké hypersenzitivity na penicilin se používá klindamycin. Doporučovaná délka 
léčby je 10–14 dní. Pokud je vyvolavatelem MRSA (meticilin-resistentní Staphylococcus 
aureus), lze k léčbě použít vankomycin. Při dostatečně razantní léčbě je ústup příznaků 
zpravidla rychlý.

Další postupy
Pokud příznaky zánětu neustupují a obtíže nemizejí, je nutné se zaměřit na diferenciál-

ní diagnostiku, zjistit vyvolavatele zánětu, pátrat po případném abscesu nebo pomýšlet na 
duktální karcinom a podobné patologické stavy, zejména pokud se zánět opakuje ve stej-
ném místě několikrát za sebou. Příznaky zánětu prsu mohou být tak dramatické, že vedou 
k náhlému přerušení kojení. Vždy je však třeba myslet na to, že nejdůležitějším opatřením 
je uvolňování mléka z přeplněných prsů a řádná léčba. Důležité je ubezpečit kojící ženu 
o tom, že používaná antibiotika jsou zcela bezpečná a pro léčbu nezbytná.



KoJení

52

Absces jako komplikace zánětu prsu
Na absces je nutné pomýšlet, pokud při adekvátní léčbě zůstává v prsu ohraničené tuhé 

červené ložisko. Absces se vyskytuje asi u 3 % žen s mastitidou.
Diagnózu lze stanovit pomocí ultrazvukového vyšetření, které zjistí v prsu ložisko te-

kutiny. Nutná je drenáž, která je jak diagnostickým, tak terapeutickým opatřením, které je 
případně nutné opakovat. Z drénovaného místa je třeba poslat vzorky na bakteriologické 
vyšetření. U velkých nebo mnohočetných abscesů je někdy nezbytná trvalá chirurgická 
drenáž. I při této drenáži je vhodné dítě kojit z postiženého prsu, jen je nutné dbát, aby 
ústa dítěte nebyla v přímém kontaktu s drény. Současné podávání antibiotik je u drenáže 
nezbytné.

Z výše uvedeného vyplývá význam všech preventivních opatření, která mohou vzniku 
mastitidy zabránit. Patří k nim:
1.  Zvládnutí techniky kojení, neomezování délky kojení, edukace žen se zaměřením na 

nácvik ručního odstříkávání mléka u přeplněných prsů.
2.  Včasná a rychlá reakce u stázy mléka, edukace matky se zaměřením na kontrolu prsů 

a poučením o nutnosti rychle reagovat – častějším přikládáním, nahříváním prsů před 
kojením, masážemi prsů s poučením, že pokud příznaky do 24 hodin od začátku obtíží 
neustoupí, je třeba vyhledat co nejdříve zdravotnickou pomoc. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat této problematice u žen s poškozenými bradavkami.

3.  Důraz na odpočinek kojící matky a pomoc ostatních členů rodiny.
4.  Důsledné dbát na hygienu rukou. Stafylokok je přítomný ubikviterně, nemělo by se 

tedy zapomínat ani na dostatečnou sterilizaci odsávaček i všech kojících pomůcek.

V budoucnu je třeba podrobněji se zabývat otázkami, kdy při této diagnóze indikovat 
antibiotika, jaká a na jak dlouho, jako roli hrají v prevenci mastitidy probiotika a jakou 
roli sehrávají v prevenci a řešení přeplněných prsů masáže.
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7  Pomůcky ke kojení 
a odsávačky  
mateřského mléka

V současné době je na trhu celá řada nejrůznějších pomůcek, které lze využít tam, kde 
se objeví problémy s kojením. Pomůcky ke kojení by však měly být používány uvážlivě. 
Nemají se používat neindikovaně, v některých situacích mohou dokonce rozvoji kojení 
bránit. Obecně platí, že pro rozvoj a udržení laktace je výhodnější kojení bez jejich pou-
žití, v některých situacích jsou však nezbytné k tomu, aby dítě vůbec mohlo být kojeno. 
Nejčastěji se používají pomůcky tam, kde není ideální tvar bradavek. Přesto však platí, že 
dítě se nepřikládá k bradavce, ale k prsu. Pokud se nevyskytuje problém s kojením a při-
kládáním novorozence k prsu, nemusíme se tvarem bradavek zabývat. Problém vyvstává 
v okamžiku, kdy se dítě k prsu nemůže přisát nebo je prs nedostatečné vyprazdňován. 
Výhodné je řešit problémy s bradavkami již v průběhu těhotenství, přesto však ani nošení 
formovačů u vpáčených bradavek nemusí být dostatečnou prevencí před obtížným při-
kládáním po porodu.

Rozlišujeme několik tvarů a velikostí bradavek, které mohou v praxi přinášet problémy 
s přikládáním dítěte.

Základní dělení bradavek podle tvaru:
•	 bradavky ploché,
•	 bradavky vpáčené (viz obr. 14),
•	 bradavky extrémně velké (viz obr. 15),
•	 bradavky květákovité a rozdvojené,
•	 bradavky extrémně široké.

Ploché bradavky
Při vhodné edukaci zpravidla nebývají překážkou v kojení novorozence.

Bradavky vpáčené
Bradavky vpáčené, ale vytažitelné mají za následek špatné přisávání novorozenců k pr-

su. Pomáhá správná diagnostika tohoto problému již v průběhu těhotenství a nosení for-
movačů od cca 34. gestačního týdne u fyziologického těhotenství. V praxi se však začínají 
formovače používat zpravidla až za pobytu v porodnici a kojení se zahajuje při  použití 
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kontaktních krytů bradavek, které zde bradavky suplují. V tomto případě lze matce dopo-
ručit zahájení kojení s touto pomůckou s tím, že se po chvíli odloží a dítě se zkusí přiložit 
přímo na prs. Při tomto postupu pak může často matka přestat kontaktní kryty při kojení 
používat.

Obr. 14: Vpáčená bradavka

Obr. 15: Velká bradavka

Bradavky vpáčené nereponovatelné přinášejí v  kojení řadu problémů. Většinou při 
přiložení dítěte k prsu dochází k uzavření štěrbiny, kterou vpáčená bradavka ve dvorci 
vytvořila. Tím je znemožněno jak sání, tak i odtok mateřského mléka z prsu. Problém se 
vyskytuje i při použití krytů bradavek a lze jej vyřešit vhodným nasměrováním hlavy dítě-
te, kdy brada je na dolním pólu štěrbiny a nos směřuje k pólu hornímu. Při této poloze se 
tlakem dásní dítěte štěrbina neuzavře, a lze tak dítě při současném používání kontaktního 
krytu bradavek kojit. Přímé kojení z prsu bez užití pomůcek není v tomto případě možné, 
protože dítě se dokáže přisát jen na horní či dolní okraj štěrbiny. V případě nezvládnutí 
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problému je matka odkázána pouze na odstříkávání a krmení dítěte odstříkaným mlé-
kem, které má oproti kojení řadu nevýhod. Kromě časové náročnosti není zpravidla doba, 
po kterou je matka schopna odstříkávat tak dlouhá jako doba, po kterou je matka schopna 
dítě kojit. K dalším nevýhodám patří riziko kontaminace při manipulaci a uchovávání 
odstříkaného mateřského mléka.

Další uvedené anomálie ve tvarech a velikostech bradavek
Přinášejí na počátku kojení značné problémy, ale tím, jak dítě roste a zvětšuje se mu 

dutina ústní, lze při dobré motivaci matky udržet laktaci a po několika týdnech pak přejít 
na plné kojení přímé či s použitím kontaktních krytů.

Pomůcky ke kojení
Pomůcky ke kojení je nutné před použitím vyvařit nebo vysterilizovat v některém na 

trhu dostupném domácím sterilizátoru – sáčky do mikrovlnné trouby, sterilizační nádoby 
do mikrovlnné trouby, elektrické parní stolní sterilizátory.

Nejpoužívanější pomůcky ke kojení
Formovače (viz obr. 16)

Jsou určené k nošení v podprsence a k jejich prvnímu použití by mělo dojít již v průbě-
hu gravidity u matek s plochými a vpáčenými bradavkami. Tyto matky by měly nosit for-
movače bradavek zpočátku jednu hodinu denně a postupně dobu používání prodlužovat.

Obr. 16: Formovače

Kontaktní kryty bradavek (viz obr. 17)
Jsou velmi oblíbené, protože řada matek se domnívá, že je tyto kryty ochrání před vzni-

kem ragád, a považují kojení s nimi za příjemnější. Vzhledem k absenci bezprostředního 
kontaktu bradavky matky a dutiny ústní dítěte by však jejich použití mělo být omezeno 
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jen na indikované případy. Kontaktní kryty se vyrábějí ve třech velikostech podle velikos-
ti bradavky. Přikládání v prvních hodinách po porodu je vhodné zkoušet bez pomůcek 
a pouze tam, kde se přiložení nedaří, se doporučuje jejich použití. Mohou tak být vhod-
nou volbou k zahájení bezproblémového kojení a udržení laktace, protože za menší zlo lze 
považovat kojení s pomůckami než kojení ŽáDNé. Použití pomůcek je vhodnou volbou 
i  tam, kde pomůže ke snížení stresu matky v  situacích, kdy se kojení nedaří, přestože 
z odborného pohledu kojení pomůcky nevyžaduje. Pokud matka kontaktní kryt k zahá-
jení kojení potřebuje, měla by si jej vyzkoušet, vybrat správnou velikost, a teprve poté si 
jej pořídit domů.

Obr. 17: Kontaktní kryty bradavek

Niplette systém
Tento systém se užívá k formování plochých až vpáčených bradavek těsně před přilo-

žením novorozence, ale pouze do doby, než jsou prsa naplněna mlékem. Nesmí se vyva-
řovat, ale pouze sterilizovat.

Suplementor (viz obr. 18)

Původně byl určen pro rozvoj laktace u adoptivních matek hlavně z emočních důvodů. 
Bývá také doporučován pro děti s poruchami sání. Postupem času se však ukázalo v praxi, 
že jeho používání nepřináší výhody, které byly očekávány. Za hlavní nevýhodu je v sou-
časné době považován fakt, že při jeho použití mléko samo odkapává, a nenutí tudíž dítě 
k efektivnímu sání. Také jeho hygienická údržba je náročnější. V nemocničním prostředí 
se tato pomůcka v praxi výrazněji neosvědčila a úspěchů při rozvoji kojení, např. u dítěte, 
které nesaje, lze zpravidla dosáhnout jiným způsobem.
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Obr. 18: Suplementor

Chrániče bradavek (viz obr. 19)
Jak z názvu vyplývá, chrání bradavky před oděrkami a citlivé či poškozené bradavky 

před dalším poškozováním. Vkládají se do podprsenky a nosí se mezi kojeními. Pro řadu 
žen jsou příjemnější alternativou než používání vložek do podprsenky. Sterilizují se nebo 
vyvařují obdobným způsobem jako ostatní pomůcky ke kojení.

Obr. 19: Chrániče bradavek

Sběrače mateřského mléka
Nosí se v podprsence a poskytují ochranu před potřísněním podprsenky a dalších vrs-

tev oblečení mateřským mlékem. S  úspěchem nahrazují vkládání plen do podprsenek 
kojících žen, navíc jsou schopné zachytit mléko samovolně odkapávající z prsů. U někte-
rých žen je odkapaného mléka nezanedbatelné množství. Toto mléko lze shromažďovat 
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v lednici či mrazáku a v případě potřeby je použít k nakrmení dítěte. Před použitím je 
nutné je vyvařit nebo vysterilizovat. 

Prsní vložky do podprsenky
Jsou tenké, jemné a prodyšné a slouží k ochraně bradavek před oděrkami a zachytávání 

malého množství volně odkapávajícího mléka. Na trhu je k dispozici cela řada značek.

Prsní termovložky
Používají se teplé, kdy pomáhají stimulovat odtok mléka, nebo naopak chladné, kdy 

mohou pomoci zklidnit bolestivá místa. K nahřívání prsů se také s úspěchem používa-
jí polštářky plněné třešňovými peckami, které se před použitím nahřívají v mikrovlnné 
troubě.

Odsávačky
Mezi pomůcky často používané kojícími ženami patří odsávačky mateřského mléka. 

Obecně platí, že odstříkávání mateřského mléka se doporučuje jen tam, kde jsou prsy bo-
lestivé, horké a přeplněné a přinášejí matce nepříjemné pocity. Při dobrém rozvoji kojení 
tak zpravidla není odstříkávání nutné vůbec nebo jen po přechodnou dobu. Odstříkávat 
v této situaci stačí pouze rukou. Tento způsob je šetrnější a citlivější, vyžaduje však urči-
tou zručnost. Každá matka propouštěná z porodnice by proto měla být poučena o způ-
sobu, jakým by v  případě potřeby doma přebytky mléka odstříkávala. Odstříkávání se 
využívá také v situaci, kdy matka je oddělena od svého dítěte nebo u dětí nedonošených. 
Odsávačky jako pomůcka pro rozvoj laktace řeší problémy, které se týkají nalitých prsů, 
retencí a mastitid. Pomáhá také získávat mateřské mléko pro nedonošené děti, které ještě 
nemohou být kojeny, ale kde je velmi důležité začít s podáváním mateřského mléka již 
v prvních hodinách po porodu. V této době neplní odstříkané mateřské mléko vlastní 
matky funkci výživy, ale stimuluje nezralý gastrointestinální trakt k produkci hormonů, 
enzymů a dalších látek. Tímto způsobem se významně uplatňuje v prevenci nekrotizující 
enterokolitidy nezralých dětí a stimuluje růst střevních buněk.

V praxi se používají různé typy odsávaček mateřského mléka. Jejich použití je někdy 
pro matku snazší než ruční odstříkávání mléka. Obtížnější však je zajištění hygienické 
nezávadnosti odsávaček a rovněž riziko poškození bradavek je větší než při odstříkávání 
rukou.

Postup při ručním odsávání mateřského mléka:
1. Umýt ruce, připravit si nádobu na odstříkané mléko.
2. Zaujmout uvolněnou polohu.
3. Uchopit prs tak, že palec je nad dvorcem a ukazovák a prostředník pod dvorcem.
4. Zatlačit prsty směrem k hrudnímu koši, prsty po kůži neposouvat.
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5. Stlačit mlékovody za bradavkou mezi prsty a rytmicky je uvolňovat, dokud mléko teče.
6. Posouvat prsty kolem bradavky, aby se postupně vyprázdnila všechna místa v prsu.
7.  Vhodné doplnit masážemi pomocí masážního oleje krouživými pohyby, jemně smě-

rem k bradavce.

Základní dělení odsávaček mateřského mléka:
•	 nemocniční,
•	 pro domácí použití,
•	 manuální,
•	 elektrické, bateriové,
•	 jednofázové,
•	 dvoufázové,
•	 nožní.

Při otázce, jakou odsávačku si má matka pořídit, zaleží především na tom, kdy a pro 
jaké účely ji bude používat. Odsávačky se pochopitelně také liší svou cenou.

Při výběru odsávačky pro domácí použití záleží především na účelu, k  jakému bude 
sloužit. Pro občasné odsávání po kojení postačí odsávačka manuální (viz obr. 20) či jed-
nofázová elektrická. Pokud jsou prsa nalitá nebo náchylnější ke vzniku retencí, doporučí-
me spíše odsávačku dvoufázovou elektrickou, která má stimulační a odsávací fázi.

Nejvíce napodobuje sání dítěte, použití je pohodlné, šetrné k prsům a umožňuje pro-
vádění jemné masáže během odsávání. Tento typ odsávaček je vhodný i pro odsávání ma-
teřského mléka pro krmení nezralých novorozenců a uplatní se rovněž v případech, kdy 
matky mají přebytky mateřského mléka, které dodávají do mléčných bank jako dárkyně.

Odsávačky pro nemocniční použití musejí především vyhovovat hygienickým normám 
nemocničního užívání a být konstruovány tak, aby vydržely neustálý dlouhodobý provoz. 
Pro provoz nemocnic jsou vhodné odsávačky dvoufázové nebo odsávačky s možností od-
sávání z obou prsů najednou (viz obr. 21).
•	 U dvoufázového odsávání (viz obr. 22) je první, stimulační fáze charakterizována krat-

šími a rychlejšími odsávacími cykly a po navození vypuzovacího reflexu přechází do 
fáze odsávací. Toto dvoufázové odsávání slouží k dosažení maximálního toku mléka, 
je pro matku pohodlnější a je šetrnější k prsní bradavce. Pro každý cyklus ve fázi od-
sávání je vakuum nastaveno na takovou intenzitu, aby došlo ke spuštění mléka. Poté je 
vakuum na okamžik uvolněno a drženo na mírně slabší úrovni, a tím je dosaženo op-
timálního toku mléka při maximálním pohodlí. Teprve poté je vakuum zcela uvolněno 
a vrací se do fáze relaxace, celý cyklus se opakuje. Popsaný proces, kdy vakuum mírně 
poklesne a na této úrovni na okamžik setrvá, je obzvláště šetrný k prsní tkáni, čímž 
zajišťuje efektivnější a šetrnější odsávání.



KoJení

60

Obr. 20: Mechanické odsávačky

Obr. 21: Současné odsávání z obou prsů

Obr. 22: Dvoufázové odsávání mateřského mléka
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8 Mléčná banka
V současné době je za nejlepší způsob výživy novorozenců považováno kojení. V situ-

acích, kdy kojení není z jakéhokoliv důvodu možné, je za druhý nejlepší způsob výživy 
považováno dárcovské mateřské mléko z mléčné banky. Toto mléko pochází od zdravých 
vyšetřených dárkyň, je ošetřeno pasterizací a splňuje nejpřísnější kritéria na svoji nezá-
vadnost, protože naprostá většina mléčných bank pracuje v systému kritických kontrol-
ních bodů (HACCP).

Provozování bank mateřského mléka představuje činnost ekonomicky i časově nároč-
nou, její význam je však nezastupitelný, zejména ve výživě novorozenců nezralých a ne-
mocných.

Svoji roli má však i ve výživě dětí donošených, u dětí po chirurgických operacích v no-
vorozeneckém věku a mateřské mléko se uplatňuje i v léčbě dospělých pacientů.

S ohledem na limitovaný počet vhodných dárkyň však zpravidla poptávka po mateř-
ském mléku převyšuje nabídku mléčných bank. Používání neošetřeného mateřského mlé-
ka mezi matkami navzájem nebo kojení dítěte cizí ženou nedovoluje v České republice 
vyhláška z r. 1987 o přenosu infekčních nemocí.

Zajímavým příkladem z minulosti o použití mateřského mléka je příběh paterčat z ka-
nadského Quebeku, která se narodila 28. 5.1934 v Ontariu v městě Dionne. Dr. H. Bun-
denson z Chigaca po jejich narození uvedl, že šanci na přežití mají při splnění dvou pod-
mínek – budou-li umístěna v inkubátoru a budou-li krmena mateřským mlékem. Zvedla 
se obrovská vlna solidarity, kdy americké ženy sbíraly mateřské mléko, které bylo každou 
noc nočním vlakem na ledu transportováno do Kanady. První dodávka mléka dorazila  
52 hodin po narození dětí a všech pět dívek bylo krmeno dárcovským mateřským mlé-
kem až do 4 měsíců svého věku. Tento historický úspěch pak byl publikován v odborné 
literatuře včetně jejich růstových parametrů. Všechny dívky se dožily dospělého věku, dvě 
z nich žijí dosud.

Dalším příkladem je založení mléčné banky v Jihoafrické republice. Africké země ne-
mají tradici dárcovství mléka, ale v situaci stoupajícího počtu sirotků po obětech AIDS 
byla v této zemi banka založena. Dárkyněmi se staly bílé ženy, které poskytovaly mléko 
pro novorozence bez rodičů.

Úkoly mléčné banky
Mléčná banka se zabývá sběrem, zpracováním, kontrolou nezávadnosti a  distribucí 

mateřského mléka nejen pro vlastní pracoviště, ale i pro ostatní.
Sběrna mateřského mléka sbírá, kontroluje a  zpracovává mléko pouze pro potřebu 

vlastního zdravotnického zařízení.
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Oba typy pracovišť musejí mít vypracovanou svoji výrobní a hygienickou praxi, kte-
rou je třeba dodržovat a opakovaně vyhodnocovat. Hodnocení probíhá zpravidla jednou 
ročně. V současné době v ČR fungují pouze 4 banky mateřského mléka – v Praze, Hradci 
Králové, Českých Budějovicích a Mostě. Mléko z mléčných bank se přednostně využívá 
pro výživu dětí nedonošených a nemocných, které jsou hospitalizovány na jednotkách 
intenzivní péče (JIP), v případě dostatku dárcovského mléka je využívají i děti donošené 
z oddělení fyziologických novorozenců nebo se prodává i k domácímu použit pro děti 
propuštěné z porodnice. Dalšími uživateli mohou být novorozenci na chirurgických JIP, 
případně pacienti dospělí v onkologických indikacích.

Do budoucna by bylo výhodné počet bank mateřského mléka zvýšit, protože jedním 
z limitů dárcovství v současné době je velká vzdálenost bydliště případných dárkyň od 
lokality mléčné banky.

Kritéria pro dárcovství
Kritéria pro dárcovství mléka jsou přísná vzhledem k účelu, ke kterému se mléko pou-

žívá. Dárkyní se může stát každá zdravá žena, která neužívá žádné léky a která má dosta-
tečně velké přebytky mléka, jež nespotřebuje její vlastní dítě. Každá dárkyně podstupuje 
vstupní vyšetření, které zahrnuje interní vyšetření, bakteriologické vyšetření, vyšetření 
moči a vyšetření na HIV, BWR, HbSAg, HBC. Dárkyně nesmí kouřit ani požívat alkohol 
či drogy. V případě krátkodobého onemocnění je dárcovství dočasně přerušeno. Délka 
dárcovství je zpravidla omezena na 6 měsíců věku dítěte. Dárkyním mateřského mléka 
zpravidla náleží odměna, nicméně nezanedbatelným aspektem dárcovství je princip so-
lidarity s dětmi, které nemohou být kojeny a které se díky dárcovskému mléku vyvarují 
krmení adaptovaného mléka kravského.

Zpracování mateřského mléka
Dárkyně odstříkává mléko doma do sterilních lahví, mrazí ho při –18 °C a zpravidla 

jednou týdně ho přiváží do mléčné banky. Během převozu v transportní tašce mléko ne-
smí rozmrznout.

Při přijetí je mléko kontrolováno z důvodu nebezpečí fyzikální povahy (prasklá láhev, 
nerovný okraj hrdla, viditelné znečištění) a  je odebrán vzorek k bakteriologickému vy-
šetření.

Mléko je pak umístěno do pasterizátoru. Pasterizace probíhá po dobu 30 minut za tep-
loty 62,5 °C. Odchylka teploty ani změna délky pasterizace se nesmějí odchýlit od povole-
ných norem. V praxi se neosvědčilo měřit teplotu vody v pasterizátoru, protože tato hod-
nota neodpovídá teplotě uvnitř mléka. Používá se proto tzv. náhradní vzorek. Náhradní 
vzorek je fyziologický roztok, který je umístěn ve stejné nádobě jako přinášené mateřské 
mléko, a uvnitř tohoto náhradního vzorku je předem zamraženo teplotní čidlo, které je 
napojeno na počítač, kde je proces pasterizace zaznamenáván jak graficky, tak číselně. 
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Vzniklý záznam svědčí o správně provedeném procesu pasterizace – kolísání o více než 
0,5 °C ohrožuje kvalitu mléka: při nižších teplotách je mléko ošetřeno nedostatečně, při 
teplotách vyšších se ničí látky bílkovinné povahy s jejich nenahraditelnými imunologic-
kými vlastnostmi. Pasterizace bezpečně ošetří případnou virovou nálož a je také zásadní 
podmínkou pro možnost použití mléka pro cizí dítě.

Po ukončení pasterizace je třeba mléko prudce zchladit v  šokeru na teplotu kolem  
15 °C, při níž se odebírají vzorky mléka k  bakteriologickému vyšetření po pasterizaci 
a mléko se rozplňuje do menších lahviček pro použití pro finálního spotřebitele. Vyšší 
teplota pro provádění tohoto úkonu zvyšuje riziko bakteriální kontaminace při rozplňo-
vání, nižší teplota snižuje homogenitu mléka. Mléko se rozplňuje do lahviček, ve kterých 
je potom skladováno a distribuováno na jednotlivá oddělení. Nezbytné je lahvičky dobře 
označit, aby bylo možné vysledovat datum pasterizace, šarži mléka a jméno dárkyně, od 
které mléko v jednotlivých lahvičkách pochází (princip tracebility). Tento údaj by se měl 
zaznamenávat rovněž do dokumentace dítěte, které je tímto mlékem krmeno, a to ke kaž- 
dému krmení.

Mléko lze použít až po kontrole jeho bakteriologické nezávadnosti. Skladování probíhá 
při –18 °C a doba použitelnosti činí 3 měsíce od pasterizace.

Podle potřeby je pak mléko distribuováno na jednotlivá oddělení, vždy je ale nutné do-
držovat chladový řetězec. Rozmrazování mléka pak probíhá buď v chladničce při –4 °C, 
nebo pod studenou tekoucí vodou. Jednou rozmrazené mléko se již nesmí znovu zmrazo-
vat. Ohřívání mléka se provádí buď v ohřívači, nebo ve vodní lázni. Mléko se nikdy nesmí 
ohřívat v mikrovlnné troubě. Jednou ohřáté mléko se nesmí znovu ohřívat, a nespotřebo-
vané mléko se tedy musí zlikvidovat. Pokud banka prodává mléko domů, vždy musí být 
opatřeno návodem k použití. Je výhodné, pokud se pro domácí prodej distribuuje v men-
ších množstvích – tak, aby bylo z každé jednotlivé lahvičky co nejdříve spotřebováno.

Provozovatel banky mateřského mléka a sběrny mateřského mléka je povinen zajistit 
jeho kvalitu a zdravotní nezávadnost. Podle naší legislativy lze mateřské mléko používat 
nepasterizované pouze pro vlastní dítě matky. Pro ostatní děti se smí používat pouze mlé-
ko pasterizované.

V  současné době platí pro ošetřování a  používání mateřského mléka tyto závazné 
předpisy:
•	 čerstvé mateřské mléko bez pasterizace (pouze matka pro vlastní dítě) musí být sklado-

váno při teplotě +4 °C a spotřebováno do 24 hodin;
•	 v ostatních případech musí být mateřské mléko vždy pasterizováno; pasterizované ma-

teřské mléko musí být skladováno při teplotě +4 °C a spotřebováno do 48 hodin; pas-
terizace musí probíhat při teplotě nejméně +62,5 °C a trvat 30 minut, po pasterizaci se 
mléko bez prodlení zchladí na teplotu +4 °C; takto ošetřené mléko musí být označeno 
datem pasterizace a datem spotřeby;
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•	 kontrola zdravotní nezávadnosti mléka musí být prováděna před pasterizací a po pas-
terizaci;

•	 mražené pasterizované mateřské mléko musí být skladováno při teplotě –18 °C a spo-
třebováno nejdéle do 3 měsíců, zmrazení mléka na teplotu –18 °C musí být provedeno 
co nejrychleji a nejúčinněji; takto ošetřené mléko musí být označeno datem pasterace 
a datem spotřeby;

•	 rozmrazování mateřského mléka je možno provádět chladicím zařízení při teplotě nej-
výše +4 °C nebo pod studenou tekoucí vodou;

•	 rozmrazené mléko musí být skladováno při teplotě +4 °C a  musí být spotřebováno 
nejdéle do 24 hodin od vyskladnění z mrazícího zařízení, k rozmrazování nesmí být 
použito mikrovlnné zařízení; rozmrazené mléko musí být označeno datem a hodinou 
vyskladnění z mrazicího zařízení;

•	 ohřev mateřského mléka se provádí ve vodní lázni o teplotě do +37 °C, k ohřevu nesmí 
být použito mikrovlnné zařízení;

•	 distribuce mateřského mléka musí být zajištěna tak, aby nedošlo k porušení teplotního 
řetězce ošetřeného mléka;

•	 mateřské mléko nespotřebované ve stanovené lhůtě, či jednou rozmrazené se nesmí 
znovu mrazit, chladit a dále použít pro výživu kojenců;

•	 při použití infuzní pumpy se musí stříkačka s mateřským mlékem měnit po 4 hodinách 
(krmení nedonošených dětí).

Úkoly banky mateřského mléka
Hlavním úkolem je zajištění dostatečného množství mateřského mléka především pro 

děti nedonošené a nemocné, které jsou umístěny na jednotkách intenzivní nebo resusci-
tační péče. Optimální je používat toto mléko i pro děti donošené a také k přechodnému 
dokrmování děti matek, které mají v době propuštění z porodnice nedostatek vlastního 
mléka a kde se toto mléko využívá k překlenutí období do nástupu plného kojení. Pro své 
imunologické vlastnosti se mateřské mléko někdy využívá i v léčbě dospělých pacientů.

Mléčná banka však ošetřuje a pečuje i o vlastní mléko matek nedonošených dětí, kte-
ré se zpravidla nepasterizuje. Matky ho z domova přinášejí pro své děti podle zvyklostí 
pracoviště buď chlazené, nebo mrazené. Výhodné je, pokud matky nosí mléko v menších 
jednotlivých dávkách ve více lahvičkách, aby se opakovaným odebíráním mléka z jedné 
větší lahvičky nezvyšovalo riziko kontaminace.

Každá mléčná banka má sice vypracovaný systém zpracování, vyšetřování a skladování 
mléka, nedílnou součástí její práce je i  neustále vylepšování technologií v  této oblasti 
a vyhodnocování prováděné práce.

Banka mateřského mléka se už svojí vlastní existencí podílí na podpoře kojení ve spo-
lečnosti, protože umožňuje využití mateřského mléka v nejrůznějších situacích namísto 
formulí na bázi kravského mléka.
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9 Výživa a režim kojící matky
Kojící matka by měla mít pestrou stravu. Její denní kalorický příjem by měl být o cca 

500 kcal vyšší než v období, kdy nekojí. Důležitý je dostatek tekutin. Není třeba, aby kojící 
žena pila enormní množství mléka, je však žádoucí, aby měla dostatečný přísun vápníku. 
Je vhodné vyhnout se potravinám, které nadýmají (luštěniny, cibule, zelí, květák, brokoli-
ce, hroznové víno, kynuté potraviny aj.). Také ostrá, příliš kořeněná nebo přesolená jídla 
nejsou nejvhodnější.

Většina kojících žen běžně používá různé bylinné přípravky, v  současné době však 
o nich nemáme žádné spolehlivé informace, protože postupy při jejich výrobě nejsou na 
rozdíl od výroby léků a léčivých přípravků standardizovány. Tím může mít jejich užívání 
škodlivý vliv jak na matku, tak na dítě. V bylinných přípravcích byly opakovaně nalézány 
zbytky pesticidů nebo nedeklarované toxické komponenty. Chybějí rovněž bezpečná data 
pro běžné užívané drogy, jako jsou heřmánek, Echinacea, ginkgo, třezalka nebo kozlík 
lékařský. Nežádoucí účinky byly popisovány jak u matek, tak u dětí. Např. třezalka může 
způsobovat koliky, letargii nebo ospalost. Prolongované užití pískavice řecké seno může 
vyžadovat monitorování koagulačního stavu a glykemie. Proto se tyto byliny vůbec ne-
mají při kojení užívat.

Suplementace matky železem a  vitaminy je bezpečná, není však třeba překračovat 
doporučené denní dávky. Používání dalších doplňků stravy je nevhodné, L-tryptofan je 
dáván do souvislosti s eosinofilní myositidou. Úkolem lékaře tak zůstává vysvětlovat mat-
kám všechna rizika spojená s užíváním jak  bylin, tak doplňků stravy.

Alternativní výživa a kojení
U kojících vegetariánek mohou nastat problémy u dětí při zavádění příkrmů v dru-

hém půlroce života a v období odstavování, zejména u matek, které dodržují veganskou 
dietu. V kojení by však měly být podporovány i veganky. Množství mléka nebývá vegeta-
riánskou dietou matky ovlivněno. Vhodná je však dodávka vitaminů dítěti nebo matce. 
Zejména u veganství je třeba dbát na dostatečný příjem vitamínů B12 a D, jodu, selenu, 
vápníku a omega-3-mastných kyselin. Na trhu jsou dostupné i speciální přípravky určené 
pro matky-veganky. Pokud si matka přeje podávat přípravky ze soji, preferujeme vždy 
průmyslově vyráběnou formuli, která poskytuje jistotu, že výrobce respektuje nižší bio-
logickou kvalitu rostlinné bílkoviny a fortifikuje ji aminokyselinami a stopovými prvky, 
takže kojenec je plně saturován ve svých potřebách. Domácí výroba mléka ze sójových 
bobů vede k tomu, že dítě může dostávat hypokalorické mléko s vysokým obsahem fytátů. 
Fytáty jsou ve výživě dítěte nevýhodné, protože blokují absorpci železa a zinku.

Výhodné je doporučit matce posun vegetariánství o stupeň výše, tedy aby se veganky 
staly např. lakto-ovo-vegetariánkami a monovegetariánky semivegetariánkami.
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Varianty vegetariánství:
•	 semivegetarián ství – jedná se o jakési polovegetariánství, maso není z jídelníčku vy-

loučeno zcela, ale je konzumováno velmi málo či příležitostně; nejčastěji se upřednost-
ňují ryby (peskovegetariáni) a drůbež (pulovegetariáni);

•	 laktovegetari ánství – z jídelníčku je vyloučeno všechno maso, ale ze živočišných vý-
robků jsou konzumovány mléčné výrobky a mléko;

•	 lakto-ovo-vegeta riánství – z jídelníčku je vyloučeno všechno maso, ale ze živočišných 
výrobků jsou konzumovány mléčné výrobky, mléko a také vejce;

•	 veganství – z jídelníčku je vyloučeno maso, vejce, mléčné výroky a někdy také med.

9.1 kojení a alkohol
Názory na požívání i malých dávek alkoholu se rozcházejí, je třeba však vědět, že alkohol 

se z mléka odbourává stejně rychle jako z krve. Nejvyšší koncentrace alkoholu v krvi je 30 
až 90 minut po jeho požití. Pomalejší vzestup hladiny alkoholu je v situaci, kdy je současně 
konzumováno i jídlo. Po 30 až 90 minutách začíná hladina alkoholu v krvi i mléce klesat. 
Konzumace alkoholu není tedy důvodem k odstříkání mléka, protože se z něj alkohol od-
bourá. Konzumace alkoholu není kojícím ženám doporučována z pochopitelných důvodů 
vůbec, nicméně vždy je třeba vzít do úvahy i věk kojence. Novorozenec má nezralé jaterní 
funkce, a proto se ženám v šestinedělí doporučuje úplná abstinence. Dítě ve věku tří měsíců 
umí odbourávat alkohol asi poloviční rychlostí než dospělý jedinec, s věkem se rychlost 
odbourávání postupně zvyšuje. S ohledem na tyto skutečnosti lze kojící ženě tolerovat pří-
ležitostné vypití skleničky alkoholu s doporučením kojit s cca tříhodinovým odstupem od 
vypití. Pravidelného pití alkoholu by se však měla kojící žena rozhodně vyvarovat.

Pití piva jako prostředek na podporu laktace
K dávným radám našich babiček patřilo doporučení na vypití malé skleničky piva den-

ně jako prostředku na podporu laktace. Pití piva sice mírně zvedá hladinu prolaktinu, 
nebylo však prokázáno, že zvyšuje tvorbu mléka. V současné době je dobře známo, že pití 
piva tlumí let-down reflex, a tím negativně ovlivňuje rozvoj kojení. Při částečné blokaci 
spouštění toku mléka se však prsy zdají plnější a odtud také pravděpodobně pochází ná-
zor o pozitivním vlivu na kojení. Pravidelná konzumace alkoholu v průběhu těhotenství 
může vést k fetálnímu alkoholovému syndromu dítěte s typickou facies a neurologickými 
následky, pravidelná konzumace v období kojení může rovněž vést k psychomotorické 
retardaci, neprospívání a poruchám spánku u dětí. Matka požívající alkohol rovněž může 
zanedbávat své dítě.

9.2 kojení a kouření
Obecně se doporučuje přestat kouřit již v době, kdy žena těhotenství plánuje, protože 

nevýhody a rizika pro průběh těhotenství jsou dobře známa. Řada žen však v průběhu 
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těhotenství kouřit nepřestane. Výhodné je omezit kouření v co největší míře. Nelze však 
zapomínat ani na rizika pasivního kuřáctví pro dítě. Při pobytu dítěte v zakouřené míst-
nosti se zejména uvádí častější výskyt syndromu náhlého úmrtí kojence.

Pokud matka kouří už v průběhu těhotenství, bývá porodní hmotnost nižší, než odpo-
vídá gestačnímu věku dítěte, a z toho vyplývají pro dítě rizika v jeho dalším vývoji, ať už 
v časném poporodním období (hypoglykemie, polycytemie atd.), tak i v pozdním věku 
(častější výskyt metabolického syndromu s obezitou, hypertenzí a diabetem). Pokud je 
matka silná kuřačka v průběhu těhotenství, mohou se u dítěte objevit různě vyjádřené 
známky abstinenčního syndromu s křikem, neklidem a neprospíváním. U dětí krmených 
pouze formulí bývají příznaky výraznější. Kouření v průběhu kojení navíc kvůli přestupu 
škodlivých látek a nikotinu do mateřského mléka vede k poklesu laktace a k blokování 
spouštěcího reflexu. Děti kuřaček tak bývají častěji kojeny kratší dobu než děti nekuřaček. 
Poločas rozpadu nikotinu je 90 minut, proto by matka, pokud už kouří, měla kouřit nej-
spíše těsně po kojení. Počet vykouřených cigaret by měla co nejvíce omezit, neboť s jejich 
stoupajícím množstvím stoupají i rizika, a to jak pro matku, tak pro dítě. Názory na počet 
vykouřených cigaret za den, který je hraniční, aby ještě výhody kojení převážily nad riziky 
přestupu škodlivých látek do mléka, se liší – pohybují se v rozmezí od 5 do 20 za den. 
Optimálním doporučením je však nekouřit vůbec nebo jen velmi příležitostně.

9.3 kojení a kofein
Pití kávy je u mnoha žen velmi oblíbené, často se proto obracejí na zdravotnické pra-

covníky s žádostí o  radu, jak se chovat v době těhotenství i kojení, protože stimulační 
účinky kávy jsou dobře známé. Nadměrné množství kofeinu, které vypije kojící matka, 
může vyvolat u  kojeného dítěte obtíže v  podobě poruch spánku, zvýšeného neklidu 
a dráždivosti. Závisí zejména na stáří dítěte a množství vypité kávy nebo čaje. Tolerance 
vůči kofeinu je nízká zejména u dětí do 6 měsíců. Denní dávka kofeinu by neměla překro-
čit 500 mg, což představuje cca 2–3 šálky kávy. Nesmíme však zapomínat na to, že kofein 
se dále vyskytuje i v čaji, čokoládě, Coca-cole nebo v energetických nápojích, a proto je 
třeba při zvažování množství přijatého kofeinu počítat i s těmito potravinami. Nejvyšší 
koncentrace kofeinu v mléce je asi 1 hodinu po požití. Poločas rozpadu závisí na věku 
dítěte. U novorozence je poločas rozpadu asi 80 hodin, u půlročního kojence 2–3 hodiny. 
Kofein tak dítě může ovlivňovat i několik dní. Obecně je však vypití dvou slabých šálků 
kávy denně u kojící matky tolerováno.

9.4 návštěva solária a sauny při kojení
Obecně platí, že pravidelné navštěvování solária zvyšuje riziko rakoviny kůže, což by 

měla každá kojící žena zvážit. Pro kojící ženy však neplatí žádná odlišná pravidla než 
pro ženy nekojící. Saunu mohou kojící ženy navštěvovat bez omezení, vhodné je dbát na 
dostatečnou hydrataci a dostatečný příjem tekutin.
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9.5 hubnutí a cvičení v průběhu kojení
V průběhu kojení se nedoporučuje příliš rychle hubnutí a dodržování redukčních di-

et. Důvodem je, že při příliš rychlém hubnutí se škodlivé látky, nakumulované v tukové 
tkáni, rychle uvolňují a přecházejí pak ve zvýšené míře do mateřského mléka. Kojení vy-
žaduje zvýšený přísun energie, takže kojení samotné vede k pozvolnému váhovému úbyt-
ku. Sportování a cvičení možné je, zátěž by ale měla být zvyšována pozvolna. Vhodná je 
dobrá sportovní podprsenka, která je dostatečnou oporou pro těžká prsa. Při sportovních 
aktivitách, kde dochází k otřesům, jako jsou běh nebo aerobic, mohou být prsa zpočát-
ku bolestivá. Při větší sportovní zátěži se uvolňuje laktát, který přechází do mateřského 
mléka a může negativně ovlivnit jeho chuť. Z tohoto pohledu se doporučuje nakojit těsně 
před začátkem cvičení, aby se mohl laktát z mléka před dalším kojením co nejvíce odbou-
rat. Možné je i posilování, zpočátku s omezením zátěže prsních svalů.
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10 Situace týkající se kojení
10.1 hodnocení růstových parametrů plně kojených dětí

Při hodnocení a posuzování růstu u kojených dětí je třeba jak respektovat nepravidelné 
růstové tempo (tzv. růstové spurty), tak věnovat pozornost správnému posuzování růsto-
vých parametrů plně kojených dětí. Růstové spurty se objevují mezi 3. až 6. týdnem a me-
zi 3. až 6. měsícem věku dítěte, kdy dítě roste rychleji. Tento fakt se projeví více v růstu 
do délky než ve váhových přírůstcích. Váhová křivka kojeného dítěte nemusí mít trvale 
stoupající trend. Porodní hmotnosti dosahuje kojené dítě zpravidla o něco později než 
dítě nekojené, někdy až ve 3 týdnech věku. Užitečnou radou pro kojící matky je hodno-
cení počtu pomočených plen. Pokud má dítě 6–8 pomočených plen denně, je jeho příjem 
mléka dostatečný. Nedostatek mléka se projeví nejen na snížení počtu pomočených plen, 
ale také na vzhledu stolic, kdy se mění vzhled míchaných vajíček v hnědé páchnoucí stoli-
ce s hlenem. Tato situace spolu s plochou váhovou křivkou a nespokojeností dítěte svědčí 
o nedostatku mateřského mléka. Odchylná barva stolice sama o sobě není ukazatelem 
nedostatku mateřského mléka.

Kojené děti se obvykle pohybují v dolní částech obecně dostupné růstové křivky. Tyto 
křivky však byly sestaveny ze souborů dětí jak kojených, tak uměle živených. Ukazuje se, 
že průměrná hmotnost kojených dětí je v období mezi 6.–18. měsícem nižší než u uměle 
živených, a je proto důležité vzít do úvahy způsob výživy při hodnocení růstu.

10.2 syndrom nedostatku mateřského mléka
Úspěšné kojení je podmíněno normálním vývojem mléčné žlázy (mammogeneze), 

nenarušeným zahájením tvorby mléka (laktogeneze), dostatečnou trvalou tvorbou mlé-
ka (galaktopoéza), efektivním odběrem mléka (kojení) a dostatečným denním příjmem 
mléka. Většina matek je rozhodnuta své dítě kojit. Řada z nich však má alespoň občas po-
cit nedostatku mateřského mléka. Vzniklou situaci řeší nejrůznějším způsobem, některé 
ženy začínají dokrmovat umělým mlékem, některé přestanou kojit úplně. Pokud však dítě 
objektivně prospívá, je nedostatek mléka pouze domnělý a předčasné dokrmování může 
ve svém důsledku vést k předčasnému odstavení dítěte. Příčinou skutečného nedostatku 
mateřského mléka však může být selhání kterékoli základní podmínky pro úspěšné koje-
ní nebo jejich kombinace. Je proto třeba rozumět všem fyziologickým dějům v průběhu 
kojení, protože řadě situací lze úspěšně předcházet nebo je včas řešit. Některé situace přes-
to zůstávají neřešitelné. Největším nebezpečím pro kojence jsou však matky, které přes 
objektivně neprospívající dítě nesouhlasí s dokrmováním umělou výživou a pouze kojí. 
Mohou tak své dítě ohrozit dehydratací se všemi následky a riziky, které z toho vyplývají.
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Nedostatek mateřského mléka v různých obdobích
Problémy s nedostatkem mléka mohou vzniknout jak časně po porodu, tedy v 2.–4. 

týdnu života, tak i  později. V  časném období jsou tyto problémy zpravidla závažnější. 
Novorozenec je v této době zranitelnější, postupně se teprve adaptuje, problémem mohou 
být neodstranitelné překážky kojení ve smyslu anatomickém, matka, zejména prvorodič-
ka, má menší zkušenosti s chováním svého dítěte a je nejistější v jeho posuzování.

Pozdní nedostatek mateřského mléka je častější, obecně však méně závažný. Rozdíly 
v příčině časného a pozdního nedostatku mateřského mléka souvisí zpravidla s hormo-
nálním řízením laktace. Zatímco do 2–3 měsíců je tvorba mléka ovlivňována především 
neurohormonálně vlivem prolaktačních hormonů (prolaktin, oxytocin, TSH, STH a dal-
ší), později je mléčná žláza řízena autokrinním procesem – jde o přímou funkci mléčné 
žlázy. Tvorba mléka už není tolik závislá na hladině prolaktinu, která postupně klesá na 
předtěhotenské hodnoty, ale mnohem větší roli hraje roli hormon oxytocin, který mléko 
z prsů uvolňuje. Obtíže v této době mohou vzniknout nedostatečným vyprazdňováním 
mléka z prsu, následkem čehož dojde ke snížení tvorby mléka vlivem faktoru inhibujícího 
prolaktin (prolactin inhibing factor, PIF). Nezvládnutá technika kojení, nerespektování 
růstových spurtů, omezování doby sání dítěte mohou vést k postupnému poklesu tvorby 
mléka. Nedostatečný příjem pak vede k neprospívání dítěte a k předčasnému ukončení 
kojení. Na vzniklé situaci se mohou podílet i rizikové faktory, jako jsou abnormální tvar 
bradavek, hypoplazie mléčné žlázy a různé endokrinní dysfunkce, např. tyreoidální, hy-
pofyzární nebo ovariální. Někdy může situaci zhoršit i předchozí operační výkon na prsu. 
Na nedostatečné tvorbě mateřského mléka se rovněž může podílet celá řada psycholo-
gických faktorů. Velmi rizikovým pro úspěšné kojení je předchozí neúspěch a problémy 
s kojením předchozího dítěte. Sebedůvěra ženy ve svou schopnost kojit je tak často sní-
žena. Důležitá je podpora okolí a celé rodiny. Dalšími negativními vlivy jsou situace, kdy 
žena užívá léky a má obavy z prospěšnosti kojení pro své dítě, při plánovaném časném 
návratu do práce, stresy v rodině. K tomu přistupují zbytečné obavy mnohých žen z údaj-
ně nevhodného tvaru a velikosti prsů nebo bradavek. Ve všech těchto situacích se může 
zdát umělá výživa bezpečnější, pohodlnější a jistější variantou než snaha o kojení.

V době propuštění z porodnice je zpravidla kojení plně rozvinuté, dítě překoná svůj fy-
ziologický váhový úbytek po porodu, je dobře hydratované, má dostatečný počet močení 
a charakteristický počet a charakter stolic (stolice kojeného dítěte). První prohlídka po 
propuštění domů by měla být provedena do 48 hodin od propuštění. Jejím cílem je nejen 
posouzení celkového zdravotního stavu dítěte, ale nedílnou součástí je také posouzení 
dostatečné výživy.

Příznaky počínajícího nedostatku mateřského mléka (viz tab. 2) mohou být v počátcích 
poměrně nenápadné, a snadno tak uniknout pozornosti. Změny chování a neurologické 
příznaky nejsou pro neprospívání specifické a v počátku mohou být rovněž velmi nená-
padné. Jen malá část novorozenců je výrazně dehydratovaná, s oschlými sliznicemi, sní-
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ženým turgorem, vkleslou fontanelou a nezájmem o prs. Hlavním kritériem dostatečného 
příjmu potravy je dostatečný váhový vzestup od propuštění, dostatečný počet pomoče-
ných plen za den a nepřítomnost urátů na pleně. Prospívání dítěte je třeba vždy hodnotit 
komplexně. Velkým mýtem, se kterým se ale denně setkáváme, je mýtus o slabém mléku, 
který se jen obtížně vyvrací. Někdy pomůže situaci vyřešit provedení kontrolního kojení, 
ale vzhledem k tomu, že se zpravidla kojí v nestandardním prostředí a v nestandardní 
dobu, může tím být množství nakojeného mléka ovlivněno. I takto provedené kontrolní 
kojení ale poskytne orientační informaci a malé množství nakojeného mléka může po-
moci matku přesvědčit o nutnosti přechodného dokrmování dítěte.

Tab. 2: Příznaky nedostatku mateřského mléka

Pokles váhy větší než 10 % porodní váhy
Nepřibývání na váze
Neefektivní pití (obtížné přikládání, slabé sání, krátké kojení, nedostatečná frekvence kojení
Změny chování dítěte (neklid, někdy spavost a nezájem o kojení)
Malá frekvence a množství stolic, charakter neodpovídá stáří dítěte
Malá frekvence a množství moči, barva není světlá
Zhoršení novorozenecké žloutenky
Klinické známky dehydratace (snížený turgor, vpadlá fontanela, oschlé sliznice)
Neurologické příznaky (apatie, letargie, dráždivost)
Hypernatremická dehydratace se vzestupem Na nad 150 mmol/l, acidóza, křeče, renální selhání, edém mozku

Řešení
Doporučení pro matku, která nemá dostatek mateřského mléka, jsou především reži-

mová. Dítě by mělo být co nejčastěji přikládáno, matka by se měla věnovat pouze dítěti, 
využívat v co největší míře kontakt skin-to-skin. Měla by rovněž využívat různé relaxační 
techniky. Vhodná je aplikace tepla na prsa před kojením. Velký význam má pro matku na-
učit se rozpoznávat, kdy dítě pije efektivně, a střídat přikládání k oběma prsům v průběhu 
jednoho kojení. Doporučuje se rovněž na konci kojení zkusit prs odstříkat k co nejdoko-
nalejšímu vyprázdnění před dalším kojením. Toto mléko lze případně použít k dokrmení 
dítěte. Pokud však dítě neprospívá, je nezbytné začít je dokrmovat, obvykle alternativním 
způsobem (viz tab. 3). V této fázi je rovněž důležité vést dostatečné záznamy o průběhu 
kojení. Z hlediska motivace matky je úkolem zdravotníků přesvědčit matku o tom, že ani 
částečné kojení není neúspěchem.
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Tab. 3: Indikace k dokrmování zdravých donošených novorozenců

Ze strany dítěte: 

•  Asymptomatická hypoglykemie, potvrzená vyšetřením v laboratoři, nikoliv glukometrem u lůžka pacienta, která 
nelze zvládnout častým přikládáním k prsu. Symtomatická hypoglykemie by měla být léčena parenterálním 
přívodem glukózy.

•  Klinické a laboratorní známky dehydratace, tzn. 10% váhový úbytek, zvýšená hladina sodíku a špatné sání, které 
se nezlepšuje při dobrém managementu 

•  Váhový úbytek 8–10 % doprovázený opožděným nástupem laktogeneze ve věku 120 hodin po porodu
•  Opožděný odchod smolky 120 hodin po porodu
•  Nedostatečný příjem mléka, přestože matka má mléka dostatek
•  Významná hyperbilirubunemie
•  Žloutenka špatně kojeného dítěte, kdy je příjem mléka nedostatečný přes adekvátní podporu 
•  Žloutenka kojeného dítěte s hodnotami bilirubinu nad 340 μmol/l

Ze strany matky

•  Opožděný nástup laktogeneze a nedostatečný příjem mléka dítětem ve věku 72–120 hodin
•  Residua post partum. Laktace se zpravidla upraví po odstranění placentárních residuí
•  Sheehanův syndrom – ischemická nekróza hypofýzy, ke které velmi vzácně dojde po těžkém porodním krvácení 

nebo při HELP nebo při preeklapsii poporodní krvácení doprovázené nekrozou hypofýzy, které se projevuje 
nerozvinutím laktace

•  Primární glandulární insuficience, která se vyskytuje asi u 5 % žen, které je provázeno nedostatečným 
zvětšováním prsní žlázy již v průběhu těhotenství a minimální tvorbou mléka po porodu

•  Patologie prsní žlázy nebo předchozí chirurgický zásah na prsu, které vedou k nedostatečné produkci mléka
•  Nezvládnutelná bolest v průběhu kojení, která nelze zvládnout žádnými intervenčními opatřeními

10.3 syndrom bělavé bradavky
Se syndromem bělavé bradavky se v praxi příliš často nesetkáváme, je však nezbytné 

o něm vědět. Jeho řešení je obtížné, ale už pouhé pojmenování problému ženám, které 
tímto syndromem v různé formě trpí, pomáhá.

Jedná se o velmi nepříjemný stav projevující se velkou bolestí po kojení, bradavka je 
bílá, až namodralá, úplně odkrvená, prs velmi bolí desítky minut po kojení. Někdy však 
nejsou barevné změny bradavky tolik nápadné. V anamnéze těchto žen se objevují sklo-
ny k zimomřivosti, někdy trpí tzv. Raynaudovým fenoménem. Tento syndrom může mít 
rodinný výskyt, kdy se v různé míře objevuje i v několika generacích, projevy bývají růz-
ného stupně. Může se vyskytovat i v netěhotenském stavu, přičemž často až znemožňuje 
společenský život. Nejčastější výskyt je v době kojení.

K prvním projevům patří extrémní bolestivost bradavek při zahajování kojení. Ta je 
zprvu přikládána nedostatečně zvládnuté technice kojení. Bradavky však jsou nepoško-
zené, jen velmi bolí.

Dalším faktorem, na který se pomýšlí, je případná kvasinková infekce bradavek, která 
se nemusí projevit barevnými změnami bradavek ani jejich poškozením.
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Na třetím místě je třeba pomýšlet na tento syndrom. Je sice jen obtížně řešitelný, ale 
mnohé žen přiznávají, že už pouhý fakt, že jejich bolest je uvěřitelná a není považová-
na okolím za zhýčkanost a přecitlivělost, jim velmi pomáhá situaci zvládnout. Dobrou 
a  osvědčenou radou je přerušení bezprostředního kontaktu bradavky a  úst dítěte buď 
kojením přes kontaktní kryt, nebo krmením odstříkaným mateřským mlékem. Matkám 
pomáhá teplo, jejich spontánní postoj je s rukama složenýma přes prsa. Literatura dopo-
ručuje vyzkoušet léky typu lokálních analgetik (Mesocain), magnézium, kalcium, případ-
ně analgetika, např. paracetamol. Zkušenosti však ukazují, že žádný z těchto léků nemá 
dramatický účinek na snížení bolesti a odstranění potíží. Motivované matky jsou však 
schopné laktaci udržet i dlouhé týdny a měsíce a některé přes extrémní bolestivost mohou 
své děti po několika týdnech od porodu přikládat k prsu. 

Tento syndrom není v praxi příliš častý, je však důležité o něm vědět, protože léčba je 
svízelná a nepříliš účinná a hlavní pomoc spočívá v pochopení situace a psychologické 
podpoře matky.

10.4 Alergická proctocolitis plně kojených dětí
V posledních desetiletích byl u skupiny výlučně kojených dětí popisován výskyt stolic 

s příměsí čerstvé krve. Tato skupina onemocnění měla nejrůznější názvy (alergická colitis, 
benigní dietní proteinová proctitis, eosinofilní proctitis, mateřským mlékem indukovaná 
proctocolitis). V současné době se upřednostňuje název alergická proctocolitis. Dostateč-
ná znalost klinického průběhu a faktorů, které toto onemocnění vyvolávají a ovlivňují, 
jsou základním předpokladem pro podporu kojení u  těchto dětí. V praxi je nežádoucí 
reakce na podání stravy obtížně hodnotitelná. Uvádí se, že se u plně kojených dětí vysky-
tuje alergická reakce na proteiny kravského mléka, které se objevují v mateřském mléce 
v 0,5–1 % případů. Přesto mají kojené děti nižší výskyt alergické reakce na kravskou bíl-
kovinu než děti krmené formulí, která je vyráběna z kravského mléka.

Klinické projevy
Nejčastějším příznakem alergických onemocnění u plně kojených dětí jsou kožní a gas-

trointestinální příznaky. Těžké příznaky alergické reakce jsou vzácně. Nejčastějším pří-
znakem je příměs čerstvé krve ve stolici, která se zpravidla objevuje mezi 2. a 6. týdnem 
života. Někdy tyto příznaky vznikají již v prvních dnech po porodu. Za většinu případů 
jsou zodpovědné bílkoviny vylučované do mateřského mléka, které pak vyvolají zánětli-
vou odpověď rekta a distální části tlustého střeva. Je třeba zdůraznit, že výlučně kojené 
děti jsou ve velmi dobrém klinickém stavu a nemají žádné jiné problémy s výjimkou krve 
ve stolici. Krevní ztráta bývá zpravidla minimální a  jen výjimečně může vést k anemii  
a/nebo nízké hladině bílkoviny albuminu v krvi (hypalbuminemii). Velmi vzácně mohou 
symptomy vést k neprospívání. Systémové příznaky v smyslu zvracení, průjmu nebo dis-
tenze břicha jsou spíše příznakem jiného onemocnění gastrointestinálního traktu.
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Při vyšetření dítěte lze zvážit i provedení laboratorních vyšetření, často to ale není ne-
zbytné. V krevním obraze bývá zvýšený počet eozinofilních bílých krvinek, ale toto vy-
šetření má u jednotlivých pacientů malou výpovědní hodnotu. Výtěr z rekta je negativní 
na patogenní bakterie a rentgenový snímek vyloučí nekrotizující enterokolitidu. Hladina 
imunoglobulinů třídy IgE nemá žádnou výpovědní hodnotu, protože je stejná jako u ne-
postižených dětí. U protrahovaného průběhu lze zvážit endoskopické vyšetření dolní části 
gastrointestinálního traktu.

Patofyziologie
Příznaky a tíže potravinové hypersenzitivity obecně závisejí na mechanismu imunit-

ní odpovědi (protilátková nebo buněčně zprostředkovaná) a na místě postižení střeva. 
Alergická proctocolitis je hypersenzitivní nemoc distální části střeva zprostředkovaná 
buněčnou imunitou, charakterizovaná edémem sliznice, lokálními epiteliálními erozemi 
a  eozinofilní infiltrací epitelu a  lamina propria. Biopsie vždy prokáže vyšší zastoupení 
eozinofilů. Průnik potravinových proteinů do mateřského mléka odpovídá za většinu pří-
padů a eliminace těchto složek potravy vede k vymizení symptomů během 72–96 hodin. 
Někdy je nutná restrikce ve stravě matky po dobu 2–4 týdnů než dojde k určitému stupni 
zlepšení u dítěte.

Nejasnou zůstává otázka, kdy probíhá fáze senzibilizace. Některé děti reagují klinic-
kými příznaky již v prvních dnech po porodu. Je zjevné, že antigeny jsou schopné projít 
placentární bariérou nebo se dostat do plodové vody, kterou plod polyká. Tyto nálezy 
ukazují na možnost senzibilizace již in utero po expozici matky v době těhotenství. Na 
druhé straně je v mateřském mléce mnoho imunomodulačních substancí, které rozvoji 
alergie brání. Mateřské mléko také obsahuje živé leukocyty, které hrají v procesu prezen-
tace antigenů v lymfocytech střeva novorozence významnou roli.

V současné době však nemáme k dispozici dostatek podkladů pro to, abychom mohli 
doporučit těhotným a kojícím ženám nějaké dietní opatření v průběhu těhotenství a v ob-
dobí kojení, které by sloužilo jako prevence alergických onemocnění. Přestože tedy může 
mateřské mléko obsahovat malá množství alergenů, má být kojení všemi možnými do-
stupnými prostředky podporováno. 

Rovněž experimentální modely ukazují, že malé množství alergenů vylučovaných do 
mateřského mléka může za přítomnosti protizánětlivých cytokinů ochránit děti před ná-
slednou alergií na stejný alergen v pozdějším věku.

Doporučený postup pro stanovení diagnózy alergické proktokolitidy:
1. Zjistit anamnézu (alergie v rodině atd.).
2. Ujistit se, že je dítě plně kojené, protože postupy se u kojených a uměle živených liší.
3. Hledat další projevy alergické proktokolitidy, např. kožní příznaky.
4. Posoudit hmotnostní a růstové přírůstky, počet dechů a srdeční frekvenci.
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5. Vyšetřit břicho (děti s alergickou proktokolitidou nemají žádný fyzikální nález).
6. Hledat anální fisury.
7.  Laboratorní vyšetření není nezbytné, někdy je přínosné nabrat KO k posouzení anemie 

při krevních ztrátách a hladinu albuminu.

Léčba
Léčebná opatření spočívají především v dietních opatřeních matky. Doporučuje se po-

stupovat tak, že se ze stravy matky vyloučí kravské mléko a všechny produkty, které se 
z něho vyrábějí, např. sýr, máslo, zmrzlina apod., dále se vyloučí sójové výrobky, citrusy, 
vejce, ořechy, pšenice, kukuřice, jahody a čokoláda. Jednotlivé potraviny se vynechávají 
postupně jedna po druhé s asi dvoutýdenním intervalem. Zlepšení u dětí nastává zpravi-
dla do 72–96 hodin od vynechání příslušné potraviny.

Pokud příznaky neustupují, doporučuje se zařadit potravinu do stravy matky zpět a vy-
řadit další. V této fázi je velmi důležité zajímat se o obsah jednotlivých potravin a pečlivě 
číst na obalech potravin jejich složení. Nemělo by se zapomínat ani na to, že i v lécích, 
vitaminech, a dokonce vakcínách se mohou vyskytovat alergizující příměsi.

Jestliže ani po těchto opatřeních nenastane zlepšení, zavádí se na dva týdny velmi 
striktní dieta matky.

Dále je třeba si uvědomit, že i u tohoto onemocnění existují geografické rozdíly. V ně-
kterých zemích není nejčastějším alergenem kravské mléko, ale např. slepičí vejce nebo 
ořechy.

Další možností v léčbě alergické proktokolitidy je podání exogenních pankreatických 
enzymů matce, které by mělo vést k většímu štěpení bílkovin v jejím trávicím systému, 
a tím omezit vstřebávání nerozštěpených bílkovin střevem. Tímto mechanismem by se 
tak mělo snížit vylučování alergenů do mateřského mléka. Terapeutická dávka se dis-
kutuje, v současné době se zpravidla doporučuje dávka co nejnižší, která minimalizuje 
nežádoucí účinky podání těchto enzymů pro matku. Podávání pankreatických enzymů 
vždy doplňuje eliminační dietu a hodí se rovněž v některých specifických situacích, např. 
tam, kde chybí jistota složení jídla (restaurace apod.).

10.5  Žloutenka kojeného dítěte  
a žloutenka špatné kojeného dítěte

Je třeba odlišovat dva rozdílné pojmy – žloutenku kojeného dítěte a žloutenku špatně 
kojeného dítěte.

Žloutenka kojeného dítěte
Je charakterizována přetrvávající zvýšenou hladinou bilirubinu s  vrcholem kolem 

10.–15. dne života a  velmi pozvolným poklesem hladiny bilirubinu, který může trvat 
i několik týdnů. Jen zřídka se objevuje před 7. dnem života. Etiologie není úplně jasná, 
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předpokládají se multifaktoriální příčiny, mezi něž patří snížená clearance bilirubinu, 
snížený kalorický příjem, působení inhibitorů glukuronizace, některé genetické faktory 
nebo zvýšený enterohepatální oběh bilirubinu. V poslední době se zvažuje vliv epider-
málního růstového faktoru (EGF), který byl nalezen v  séru dětí a  mléce jejich matek. 
Předpokládá se, že EGF zvyšuje absorpci bilirubinu střevem, čímž zvedá jeho sérovou 
hladinu. Hyperbilirubinemie tak může přetrvávat týdny až měsíce, což někdy zneklidňuje 
jak rodiče, tak ošetřujícího lékaře. Diagnóza se stanovuje pouze vyloučením ostatních 
příčin hyperbilirubinemie společně s faktem, kdy plně kojené dítě je spokojené, čilé, má 
normální fyzikální vyšetření, normální moč i stolici a přibývá na váze. Diskutuje se, zda 
je vhodné za této situace krátkodobě vysadit kojení. Po tomto manévru by měla hladina 
bilirubinu klesnout na poloviční hodnoty a po návratu kojení by se už znovu neměla zvy-
šovat. V současné době dochází k odklonu od tohoto postupu a hlavní důraz se klade na 
stanovení této diagnózy vyloučením patologických příčin žloutenky než pomocí pokle-
su hladiny bilirubinu po přechodném vysazení kojení. Případné přerušení kojení a jeho 
nahrazení formulí se doporučuje v rozmezí od dvou dávek do dvou dnů. Při hladinách 
bilirubinu, které vlastně dítě nijak neohrožují, je silným protiargumentem, že tento krok 
může negativně ovlivnit dlouhodobé kojení. Vzhledem k riziku předčasného odstavení 
dítěte se proto tento postup doporučuje zvážit spíše u vyšších hladin bilirubinu. Uvádí se, 
že v 70 % se tento jev opakuje i v dalším těhotenství. Na druhé straně není znám žádný 
případ kernikteru u jinak zdravého donošeného dítěte s touto diagnózou.

Žloutenka špatně kojeného dítěte
V posledních letech se vyskytuje častěji než dříve, a to v důsledku mnohem větší pod-

pory kojení – ta paradoxně vede k situacím, kdy kojení není v řadě případů ještě v prvních 
dnech po porodu dobře rozvinuté, dítě neprospívá, a to vede k opožděnému poklesu hla-
diny bilirubinu. Mluvíme o tzv. „poor breastfeeding jaundice“ nebo „breastfeeding failure 
jaundice“. Za této situace je vhodným řešením přechodné dokrmování novorozence, kdy 
překonání váhového úbytku a zlepšení hydratace vede k rychlejšímu poklesu hyperbiliru-
binemie s dostatkem stolic a omezením enterohepatálního oběhu bilirubinu. Ze stejného 
důvodu, tedy co nejrychlejší eliminace hyperbilirubinemie a omezení enterohepatálního 
oběhu bilirubinu se zajištěním dostatečné hydratace, se do plných dávek dokrmují i děti, 
které potřebují léčbu novorozenecké žloutenky pomocí fototerapie.

10.6 kojení a vakcíny
Oblast vakcinace dítěte nebo matky, která kojí, přináší řadu otázek a pochybností. V té-

to situaci je třeba racionálně a na podkladě validních informací zvážit vliv kojení na imu-
nologickou odpověď dítěte a možný nežádoucí vliv vakcinace matky na dítě.
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Vakcinace dítěte
S  většinou běžných vakcín (záškrt, tetanus, černý kašel, inaktivovaná vakcína proti 

poliomyelitidě, hepatitida typu B) imunní odpověď dítěte neinterferuje, navzdory tomu, 
že v  mateřském mléce jsou přítomny protilátky proti vyvolavatelům onemocnění pre-
ventovaných příslušnými očkovacími látkami. U vakcíny proti rotavirům je sérokonverze 
u kojených i nekojených dětí obdobná, u nekojených bývá zpravidla větší. Kojení zvyšuje 
protilátkovou odpověď na vakcínu proti pneumokokům a hemofilům. Kojení také snižuje 
výskyt teplot po očkování dětí.

Vakcinace kojící matky
U neživých vakcín (tetanus, záškrt, černý kašel, inaktivované polio, influenza, hepa-

titis typu A i B, onemocnění způsobená lidským papilomavirem) nepředstavuje podání 
vakcíny žádný problém. Některé z těchto vakcín jsou dokonce po porodu (post partum) 
doporučované u neočkovaných nebo nedostatečně očkovaných žen.

Příkladem v této oblasti je černý kašel, jehož výskyt celosvětově prudce roste a může být 
příčinou závažných stavů nebo dokonce úmrtí zejména v nejmladších a nejstarších věko-
vých kategoriích. Důvodem k zvýšenému výskytu černého kašle ve světě je jednak krátká 
ochranná doba po očkování, která je v průměru 3–12 let. Proto většina žen ve fertilním 
věku není v době těhotenství před černým kašlem víceméně vůbec chráněna. Druhým 
faktorem, který se na zvýšeném výskytu podílí, je podceňovaná a opožděná diagnostika 
u celé řady pacientů, onemocnění má navíc často také asymptomatický průběh nebo prů-
běh s nespecifickými příznaky. Proto sílí tlak na přeočkování žen ještě před plánovaným 
otěhotněním nebo těsně po porodu. Jde o součást tzv. „cocoon strategie“ ochrany malých 
dětí, kdy jsou osoby, které o dítě pečují (matka, otec, rodinní příslušníci, chůvy, zdravot-
nický personál porodnic), proti černému kašli včas přeočkovány, a tak se eliminuje riziko 
onemocnění pertusí u malých kojenců až do doby, kdy mohou být proti pertusi očkovány 
v rámci svého běžného očkování podle platného vakcinačního kalendáře. Tento způsob 
ochrany spolu s případným zavedením očkování těhotných proti pertusi by mohl zabránit 
zbytečným úmrtím malých kojenců na tuto diagnózu.

U většiny živých vakcín virus v mateřském mléce nenalézáme – s výjimkou rubeoly, 
kdy se oslabený virus může do mateřského mléka dostat. Průběh případné infekce však 
bývá velmi mírný nebo asymptomatický.

Jedinou výjimku tak představuje očkování proti žluté zimnici, která by se v neurgent-
ních situacích neměla kojícím podávat.

U ostatních živých očkovacích látek je podání vakcíny kojící ženě považováno za bez-
pečné.
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10.7 kojení po operačních výkonech na prsu
Chirurgické zásahy podstupuje v současné době stále větší procento žen. Důvody jsou 

jak zdravotní, tak estetické. Patří sem zmenšovací operace, vkládání různých typů im-
plantátů nebo excize. Tyto výkony mohou postihnout žlázový parenchym nebo vývodný 
systém. Operace v těsném okolí dvorce mohou snižovat citlivost bradavky a dvorce při 
sání dítěte, a ve svém důsledku pak mohou vést vlivem nedostatečné stimulace této oblasti 
k snížení tvorby mateřského mléka.

Kojení u žen po chirurgickém zásahu na prsu
Vývodný systém u těchto žen zpravidla nebývá operací postižen a v situacích, kdy žena 

kojit chce, nebývá s rozvojem laktace a dlouhodobým kojením výraznější problém. U žen, 
kde byl při operaci umístěn implantát pod prsní sval, kojí zpravidla stejně jako ženy bez 
chirurgického zásahu. Pouze tam, kde došlo k přerušení vývodného systému, může dojít 
ke značnému zduření mléčné žlázy bez možnosti odtoku mléka, s implantáty vkládanými 
nad prsní sval častěji dochází k velmi bolestivému zduření. V této skupině je však řada 
žen, které nemají ke kojení dostatečnou motivaci, a právě to je nejspíše důvodem, že tyto 
ženy kojí méně často než ostatní skupiny žen.

10.8 tandemové kojení
Tandemové kojení popisuje situaci, kdy je doposud kojeno dítě v průběhu dalšího těho-

tenství matky. Tato situace neohrožuje ani dítě, ani matku a její plod. Mnoho žen se však 
tandemového kojení obává.

10.9 Antikoncepční účinek kojení
Kojení se zvýšenou hladinou prolaktinu je přirozenou ochranou před dalším těhoten-

stvím a z vývojového hlediska tak zabezpečovalo dostatečně dlouhou a vhodnou výživu 
pro malé dítě. Kojení však není spolehlivou metodou zábrany koncepce, a v žádném pří-
padě nelze tuto metodu doporučovat jako spolehlivou. Spolehlivost ovlivňuje především 
frekvence a čas přikládání dítěte k prsu. Tento předpoklad vychází z diurnálního rytmu 
produkce prolaktinu. Časté noční přikládání spolehlivost kojení jako antikoncepční me-
tody zvyšuje. Proto by se kojící žena, která nemá v dané chvíli  úmyslu další těhotenství, 
měla před početím chránit. Vzhledem k negativnímu vlivu estrogenů na tvorbu mléka se 
z hormonální antikoncepce doporučují především léky s malým množstvím gestagenů.

10.10  kojení a menstruace
U většiny matek, které plně kojí své děti, se objevuje první menstruace po porodu ob-

vykle až s odstupem několika měsíců. Může k ní však dojit i časněji. Pravidlem je, že první 
menstruace odstavení dítěte předchází. Nástup menstruace může stát i v pozadí tzv. lak-
tační krize. V době menstruace se mění chuť mléka a některé děti ho mohou krátkodobě 
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odmítat, přechodně také dochází k poklesu tvorby mléka. Tuto rizikovou situaci je vhod-
né řešit zvýšenou trpělivostí při přikládání a zvýšením frekvence přikládání, nevhodné je 
vyřešit tuto situaci odstavením dítě a podáním formule.

10.11  kojení na veřejnosti
Velká podpora kojení a dlouhodobé kojení s sebou přináší celou řadu témat, která jsou 

ve společnosti diskutována. Jedním z nich je i to, zda je vhodné kojení na veřejnosti za 
přihlížení kolemjdoucích jako věc zcela samozřejmá a přirozená nebo zda by se kojící 
ženy měly ubírat do ústraní.

Na tomto místě uvádíme názor odborníka na etiketu Ladislava špačka, zda kojení na 
veřejnosti schvaluje, či nikoli. „Celé lidské dějiny bylo nepředstavitelné, aby žena provádě-
la tak intimní úkon, kdy odhaluje ňadro, na veřejnosti. To mohly tak leda cikánky, tulačky, 
žebračky, tedy lidé na okraji společnosti. Dnešní kult dítěte vyústil v domněnku, že je-li to 
pro dítě, je to dovoleno. Kojení je do jisté míry intimní záležitost mezi matkou a dítětem, 
proto to není věc veřejná,“ míní špaček.

Na podporu kojení se však v celosvětovém měřítku uskutečňuje řada akcí, ke kterým 
patří například společné kojení co největšího počtu dětí současně. Veškeré aktivity, které 
kojení vhodným způsobem propagují, jsou pro budoucí zdraví našich dětí jednoznačným 
přínosem.
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11 Léky na podporu kojení
Nejčastěji potřebujeme podpořit tvorbu mléka v situaci, kdy onemocní matka nebo dítě 

a jsou od sebe separováni, v případě předčasného porodu, kdy je novorozenec umístěn 
na jednotce intenzivní a resuscitační péče, dále při adoptivním kojení a v situaci, kdy se 
matka z nějakého důvodu vrací ke kojení (relaktace).

Farmakoterapie
V současné době je známa celá řada léků, které mají vliv na hladinu prolaktinu. Patří 

k nim domperidon (Motilium) a metoproklamid (Cerucal). Studie, které byly s těmito lé-
ky prováděny, však byly nedostatečně metodologicky postavené. Většina těchto léků také 
nemá ve svém příbalovém letáku indikaci jako lék na podporu kojení, a proto není jejich 
užití v této indikaci ve většině zemí schválené (použití je v pozici „off-label“).

Čaje a léčivé rostliny
Dalším prostředkem k podpoře kojení, který vychází ze zkušenosti minulých generací 

a v současné době dosahuje značné obliby, je používání nejrůznějších čajů a léčivých by-
lin. Vychází z dávných tradic, kdy byl pro období šestinedělí kladen důraz na odpočinek 
pro matku a  tradiční jídla a nápoje vhodné pro toto období. Rostlinné drogy, které se 
nejčastěji používají, jsou pískavice řecké seno, fenykl, bazalka a anýz. Z těchto rostlinných 
drog jsou připravovány nejrůznější směsi čajů na podporu kojení, někdy jsou z nich při-
pravovány také pokrmy, např. sušenky s obsahem těchto látek. Provedené studie těchto 
podpůrných přípravků zahrnovaly malé soubory účastníků a byly nedostatečně metodo-
logicky postavené, často s kombinací např. režimových opatření, tedy obtížně hodnoti-
telné. Závažný a velmi podceňovaný problém však představuje neznámé množství kon-
taminujících látek v těchto drogách, např. těžkých kovů a také možnost neočekávaných 
alergických reakcí. Např. na pískavici řecké seno byla popsána tak těžká alergická reakce, 
že ohrozila život kojící matky. Vyloučit také nelze nejrůznější lékové interakce při užívání 
těchto látek. Mechanismus působení těchto látek není do současné doby přesně znám 
a soudí se, že jde nejspíše o placebo efekt.

Režimová opatření
Další možností, jak ovlivnit a podpořit tvorbu mléka, jsou nejrůznější režimová opat-

ření. Patří k  nim časté a  opakované přikládání k  posílení dostatečné stimulace tvorby 
mléka, mazlení s dítětem, kontakt skin-to-skin, odstranění bolesti bradavek zvládnutím 
a dodržováním správné techniky kojení. U dětí, které nemohou být kojeny např. z důvodů 
nezralosti, se doporučuje časné odsávání mléka již v prvních hodinách po porodu s do-
držováním dostatečně časté frekvence odsávání a také s využitím různých typů odsávaček 
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mateřského mléka. Optimální je v této situaci odsávání z obou prsů najednou a výhodně 
lze využít i odsávání dvoufázového, kdy první, stimulační fáze je následována fází odsáva-
cí. Více v kapitole Odsávačky mateřského mléka.

Doporučení ABM
Americká akademie pro kojení (American Breastfeeding Academy, ABM) je tvořena 

skupinou lékařů, kteří se zabývají problematikou kojení a vytvářejí protokoly pro jednot-
livé situace týkající se kojení, které jsou určeny pro odbornou veřejnost. Jedním z proto-
kolů je i doporučení, jak postupovat v případě, že potřebujeme tvorbu mléka podpořit. 
Skládá se ze tří kroků:

Krok 1
•	 Nefarmakologická opatření: zhodnotit frekvenci odebírání mléka.
•	 Skin-to-skin, masáže, relaxační techniky, dohlédnout na dobré sání dítěte, odstranit 

bolest bradavek, zdůraznit volnou frekvenci a délku kojení, nedávat zbytečné dokrmy.
•	 Pokud děti nemohou pít z prsu, odstříkávat ručně.
•	 Odstříkávat z obou prsů současně.
•	 Pomáhat rukou elektrické odsávačce (double odsávání).

Krok 2
•	 Zvážit lékařské důvody pro hypogalakcii.
•	 Vzít do úvahy těhotenství, léky užívané matkou, zhodnotit případnou primární glan-

dulární insuficienci, chirurgické výkony na prsu, syndrom polycystických ovárií, hy-
potyreózu, retenci placenty, pokles prolaktinu po postpartálním krvácení nebo abúzus 
alkoholu a nikotinu.

Krok 3
•	 Zvážit podání léků, které jsou ale zpravidla „off-label“.
•	 Zvážit užití rostlinných prostředků.

ABM však v současné nedoporučuje ani léková, ani rostlinná galaktogoga.
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