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Zagadnienia

• Warianty anatomiczne brodawek 
• Ból i uszkodzenia brodawek – leczenie 

przyczynowe



Anatomia piersi rys. Medela



Anatomia
• Brodawka piersiowa zawiera przewody 

wyprowadzające pokarm z piersi
• Posiada tkankę mięśniową, która ją uwypukla 

„erekcja brodawki”
• Uwypuklona brodawka ułatwia dziecku 

uchwycenie piersi – gdy dotknie do „strefy 
komfortu”



Rola brodawki sutkowej 
- chwyt asymetryczny

Jakość przystawiania ma wpływ na 
powodzenie w karmieniu piersią. Błędy 
skutkują uszkodzeniami brodawek i 
pobieraniem zbyt małej ilości mleka.



Warianty anatomiczne

• Brodawka wklęsła - 
wysuwalna

Fot.B.Wilson-Clay

Rys.KUKP

Same warianty anatomiczne 
nie przesądzają o powodzeniu 
w laktacji. 
Ważne jest stawianie się i  
wysuwalność oraz podatność 
otoczki.



Warianty anatomiczne brodawek

• gałeczka • rozdwojona



Warianty anatomiczne

• wyrośle skórne – 
mogą pojawić się w 
ciąży



Warianty anatomiczne

• „brak otoczki”

• Szeroka brodawka



Anatomia i ...

• Brodawka płaska i 
łuszczyca

• bielactwo



Anatomia

• Ujścia bezpośrednie 
przewodów 
mlecznych (nie na 
szczycie brodawki)

• Hiperplazja 
łojotokowa



Problemy z brodawkami

Objawy podmiotowe
Ból:
• Pieczenie
• Kłucie
• Przeszywanie

Objawy przedmiotowe:
• rumień
• ucieplenie 
• obrzęk brodawki
• pęknięcia, pęcherzyki, 

nadżerki, owrzodzenie 
naskórka

• wydzielina krwawa lub ropna 
z brodawki

• Rana nie goi się pomimo 
poprawy techniki karmienia

Ból nasila się z każdym dniem



BÓL I USZKODZENIA BRODAWEK
przyczyny

Mechaniczne:
• Technika karmienia: płytkie 

przystawienie
•  Mechanizm ssania: cofnięta 

żuchwa, gotyckie 
podniebienie, krótkie 
wędzidełko języka

• Obrzęk otoczki (nawał, zastój)

• Zapalne
• Bakteryjne
• Grzybicze
• Wirusowe
• Wyprysk alergiczny



Pacjentka A

• Wywiad: matka 3 
dniowego wcześniaka, 
jeszcze nie przystawia go 
do piersi. Mleko odciąga  
laktatorem.

• Opis: półksiężycowate 
pęknięcie skóry u nasady 
brodawki, strup, sączenie 
surowiczego płynu



Pacjentka A

Rozpoznanie: rana 
otoczki brodawki (na 
skutek źle dobranego 
laktatora)

Leczenie: porada laktacyjna – 
poprawa techniki odciągania

• Profilaktyka zakażenia
• Pielęgnacja rany



Pacjentka B

• Wywiad: pacjentka z 
3 tyg. dzieckiem, 
zgłasza ból podczas 
karmienia

• Opis: Brodawka lekko 
zaróżowiona, 
spłaszczona (w kształcie 
nowej szminki)

Chwilę po skończeniu karmienia



Pacjentka B

• Rozpoznanie: ból brodawki 
z powodu nieprawidłowej 
techniki karmienia

• Leczenie: badanie dziecka  -
ruchomość języka  (ankyloglosja? 
- zabieg?)

•  Korekta przystawienia do piersi – 
szeroko buzia, chwyt 
asymetryczny

• Pielęgnacja brodawek



Pacjentka C

• Wywiad: karmi 
miesięczne dziecko. Ból 
brodawki przy karmieniu, 
nawracające zastoje

• Opis: Brodawka 
spłaszczona, różowa, na 
szczycie liczne pęcherzyki z 
płynem surowiczym i krwią, 
największy o śr.3mm Chwilę po skończeniu karmienia



Pacjentka C

• Rozpoznanie: ból i 
uszkodzenie brodawki na 
skutek nieprawidłowej 
techniki karmienia 

• Leczenie: korekta 
techniki karmienia

• Pielęgnacja brodawek Chwilę po skończeniu karmienia



Pacjentka D

• Wywiad: karmi 6 dniowe 
dziecko (problemy z 
przyrostami masy, wczoraj 
frenotomia). Silny ból przy 
każdym karmieniu

• Opis: na szczycie brodawki 
podłużna płytka rana 
pokryta strupem: „pręga 
pozycyjna”



Pacjentka D

• Rozpoznanie: ból i rana 
brodawki (na skutek 
nieprawidłowego 
mechanizmu ssania)

• Leczenie: Porada laktacyjna = 
Korekta uchwycenia piersi
Pielęgnacja brodawek
Monitorowanie przyrostów mc 
dziecka



Ból i urazy brodawek
Leczenie przyczynowe

• Eliminacja przyczyny 
mechanicznej = 
porada laktacyjna z 
oceną ssania 
piersi/pracy laktatora

• Nie leczymy przez 
telefon

Leczenie 
wspomagające:
Przyspieszenie 
ziarninowania:

• Własny pokarm
• Lanolina
• Kompresy Multi Mam
• Solcoseryl żel
• Higiena i antyseptyka



Rozpoznanie, porada, pielęgnacja



To koniec pierwszego spotkania.
 

Zapraszam na kolejne o stanach zapalnych 
brodawek w laktacji.



Problemy z brodawkami

Objawy podmiotowe
Ból:
• Pieczenie
• Kłucie
• Przeszywanie

Objawy przedmiotowe:
• rumień
• ucieplenie 
• obrzęk brodawki
• pęknięcia, pęcherzyki, 

nadżerki, owrzodzenie 
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• wydzielina krwawa lub ropna 
z brodawki

• Rana nie goi się pomimo 
poprawy techniki karmienia

Ból nasila się z każdym dniem



BÓL I USZKODZENIA BRODAWEK
przyczyny

Mechaniczne:
• Technika karmienia: płytkie 

przystawienie
•  Mechanizm ssania: cofnięta 
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Pacjentka E
• Wywiad: Karmi 3 tygodniowe 

dziecko. Rany brodawek pojawiły się 
w drugiej dobie, nie zagoiły się. 
Ostry ból odczuwa przez całe 
karmienie, na wkładkach 
laktacyjnych widziała żółtą 
wydzielinę.

• Opis: Skóra brodawki 
zaczerwieniona, na szczycie 
okrągła płytka rana pokryta 
żółtą wydzieliną, obok drobne 
ranki pokryte strupkami



Pacjentka E

• Rozpoznanie: zakażona 
(prawdopodobnie 
bakteryjnie) rana 
brodawki

Leczenie: pobranie wymazu, 
antybiotyk p/bakt miejscowo,
przemywanie,
osłony brodawek „wietrzące”
Porada laktacyjna



Pacjentka G

• Miesiąc temu odstawiła 
roczne dziecko, potem 
brodawka zaczęła boleć i 
ropieć, stosowała 
octenisept bez poprawy

• Obrzęk lewej brodawki, 
sączenie bezbarwnej, 
lepkiej wydzieliny, 
zasychającej w żółte 
strupki



Pacjentka G

• Rozpoznanie: 
Liszajec zakaźny

• Leczenie: 
Mupirocyna w maści



Pacjentka H

• Karmi piersia i 
odciąga laktatorem. 
Od kilku dni bolesny 
guzek na otoczce

• Czerwona grudka 
(krostka) na granicy 
otoczki



Pacjentka H

• Zakażenie gruczołu 
Montgomery’ego

• Leczenie: maść z 
antybiotykiem, po 2 dniach 
nakłuto ropny czop, 
usunięto treść, zagoiło się 
po 3 dniach od „drenażu”.



Pacjentka J

• Karmi 11 m. dziecko, 
od kilku tygodni 
swędzące zmiany 

• Wykwit plamisto-
grudkowy, 
czerwony, wyraźnie 
odgraniczony



Pacjentka J

• Wyprysk alergiczny

• Krem z 
kortykosteroidem, 
emolienty



Pacjentka K

• Od 3 tygodni zmiany,  
kłujące, piekące bóle 
także pomiędzy 
karmieniami. Dziecko 
miało pleśniawki.

• Wykwit plamisto-
grudkowy, 
rumieniowy, ze 
złuszczaniem



Pacjentka K

• Drożdżyca brodawek

• Leczenie dziecka: 
pędzlowanie Nystatyna 
j. ustnej, leczenie matki: 
Terbinafina miejscowo



Pacjentka L

• Bolesne karmienie, 
rany nie goja się od 2 
tygodni

• Rany na szczycie 
brodawki – strupy, 
krwista i ropna 
wydzielina



Pacjentka L

• Rozpoznanie:
…………………………...

• Leczenie:
……………………………



Pacjentka L

• Rozpoznanie: 
zakażenie rany 
brodawki 

• Leczenie:
• porada laktacyjna 
• Wymaz z brodawki
• Maść z antybiotykiem
• wietrzenie



Pacjentka Z

• Od kilku dni kilkumiesięczne 
dziecko płaczliwe, gorączkuje, 
nie chce jeść. 2 dni temu 
pojawiły się pęcherzyki  na 
otoczce. Piekący ból.

• Podłoże 
rumieniowe, 
pęcherzyki, nadżerki, 
strupki.



Pacjentka Z

• Zakażenie wirusem 
opryszczki

• Leczenie matki i 
dziecka acyklovirem 
doustnie. Czy można 
karmić dziecko?



Pacjentka X

• Dwa tygodnie temu 
leczona antybiotykiem z 
powodu anginy, od kilku 
dni skarży się na kłujące 
bóle brodawek

• Lśniące żyworóżowe 
plamy



Pacjentka X

• Drożdżyca brodawek

• Leczenie: maść z 
antybiotykiem 
p/grzybiczym. 
Zbadać dziecko...



Pacjentka O

• Karmi 3 tyg. dziecko 
(problemy z przyrostami 
masy), od początku ból i 
uszkodzone brodawki, teraz 
także i po karmieniach ból.

• Ziarninująca linijna 
nadżerka, skóra 
zaróżówiona, „objaw 
szminki”



Pacjentka O

• Przewlekła zakażona 
rana brodawki, 
nieprawidłowe 
karmienie

• Leczenie: porada 
laktacyjna,

•  maści z antybiotykiem 
p/bakt. i p/grzyb.

• oraz przyspieszające 
ziarninowanie



Pacjentka S

• Bóle od kilku tygodni, 
przeszywajace, piekące, 
przewlekła rana na 
szczycie brodawki

• Skóra brodawki 
sinoróżowa, obrzęknięta, 
na szczycie żółty wilgotny 
strup włóknikowy



Pacjentka S

• Zakażenie mieszane 
rany brodawki 

• Leczenie miejscowe 
bakteryjno-
grzybicze, porada 
laktacyjna



Pacjentka N

• Od kilku tygodni nie 
gojąca się rany 
brodawek, cukrzyca

• Rumień i obrzęk 
brodawki, na szczycie 
rozległa krwawiąca 
nadżerka, z białym 
nalotem 



Pacjentka N

• Mieszane zakażenie 
ran brodawek

• Leczenie miejscowe 
bakteryjno-grzybicze, 
porada laktacyjna, 
zbadanie dziecka…



Dynamika ziarninowania rany brodawki

• Zaczęło się od pręgi 
pozycyjnej

• Infekcja mieszana
• Leczenie tydzień po 

tygodniu



Podsumowanie

• Nieprawidłowe przystawienie dziecka uszkadza brodawkę – 
powstają rany.

• W okresie połogu łatwiej dochodzi do infekcji skóry brodawki i 
otoczki.

• Źródłem drobnoustrojów może być skóra matki i jama ustna 
dziecka. Warto wykonywać posiewy.

• Mamy szeroki wachlarz preparatów do leczenia miejscowego, 
w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa: www.e-lactancia.org

• Gojenie ran może trwać kilka tygodni.
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