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Головною метою Академії медицини грудного вигодовування є розробка клінічних протоколів щодо 

ведення розповсюджених медичних проблем, які можуть вплинути на успіх грудного вигодовування. Ці 

протоколи слугують лише керівництвами щодо догляду за матерями та їх дітьми, не визначають єдино 

можливий курс лікування та не слугують стандартами медичної допомоги. Можуть бути доцільними 

варіації плану лікування відповідно до потреб конкретного пацієнта. 

Вступ 

Мастит – розповсюджена проблема у жінок, що годують; оцінки, [як часто він  зустрічається], 

отримані з проспективних досліджень, коливаються від 3% до 20%, залежно від визначення та 

тривалості спостереження після пологів.1-3 Більшість випадків спостерігається в перші 6 тижнів, але 

мастит може виникнути в будь-який період лактації. У цій сфері було мало досліджень. 

Якість доказів для кожної рекомендації (рівні доказів I, II-1, II-2, II-3 і III), як визначено у  U.S. 

Preventive Services Task Force Appendix A Task Force Ratings4, вказується в дужках. 

 Визначення та діагностика 

Звичайно, клінічно мастит визначається як є тендітна, гаряча, набрякла, клиноподібна ділянка 

грудей, пов'язана з температурою більшою або рівною 38.5C (101.3F), ознобом, болями в тілі, як 

при грипі, та системними ознаками захворювання.5 Але «мастит» буквально означає і визначається 

тут як запалення молочної залози; це запалення в деяких випадках пов’язане з бактеріальною 

інфекцією, а в деяких - ні.6,7 Коли ділянка грудей нагрубає або «блокується», можуть спостерігатися 

і почервоніння, і біль, і жар, але при цьому може бути не обов'язково присутня інфекція. Схоже, 

існує континуум від набряку/нагрубання до неінфекційного маститу, потім до інфекційного 

маститу, і далі до абсцесу грудей.7 (II-2) 

Фактори ризику 

Наступні фактори, можливо, збільшують ризик розвитку маститу у жінки, що годує.7,8 Але, крім 

того, що вони також є факторами ризику для застою молока, докази для цих асоціацій, як правило, 

не є переконливими (II-2): 

• Травма соска, особливо якщо є колонізація золотистим стафілококом. 

• Нечасті годування або годування за режимом, скорочена тривалість прикладань 

• Пропущені годування 

• Неправильне прикладання до грудей або слабке або нескоординоване смоктання 

дитини, що веде до неефективного видалення молока 

• Хвороби матері або дитини  

• Надлишок молока 

• Швидке відлучення від грудей 

• Тиск на груди (наприклад, жорсткий бюстгальтер, автомобільний ремінь безпеки) 

• Біла точка на соску або заблокована протока/ пора на соску: молочний пухирець або 

"пробка" (локалізована запальна реакція) 9 

• Стрес і втома матері 
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Діагностичні дослідження 

Лабораторні дослідження та інші діагностичні процедури при маститі рутинно не потрібні та 

звичайно не проводяться. В публікації Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я про мастит 

зазначено, що посів грудного молока та тестування на чутливість слід робити, якщо: 

• відсутня відповідь на антибіотики протягом 2 днів 

• при рецидивах маститу 

• якщо це госпітальний мастит 

• якщо пацієнт має алергію на звичайні терапевтичні антибіотики 

• у важких або незвичайних випадках. 7 (II-2) 

Молоко для посіву можна отримати, зцідивши вручну середню порцію молока в стерильний 

уриноконтейнер (щоб уникнути забруднення зразка шкірною флорою, першу невелику порцію 

молока зціджують окремо і виливають, а наступну порцію зціджують в стерильний контейнер, не 

доторкаючись до внутрішньої сторони контейнера). Попереднє очищення соска перед 

процедурою може додатково зменшити забруднення шкіри та  вірогідність помилкового 

позитивного результату. Більш виражена симптоматика пов'язана з вищими бактеріальними 

титрами та/або з виявленням патогенних бактерій.10 (III) 

Ведення  

Ефективне видалення молока 

Оскільки застій молока часто є ініціюючим фактором розвитку маститу, найважливішим кроком 

терапії є часте та ефективне видалення молока: 

• Матерів слід заохочувати прикладати дитину частіше і починати з ураженої груді. 

• Якщо молоко погано виділяється з грудей через біль, годування можна почати на здоровій 

груді, перекладаючи дитину до ураженої, як тільки спрацює окситоциновий рефлекс. 

• Розміщувати дитину при годуванні так, щоб підборіддя або ніс були направлені до ураженої 

ділянки, це може допомогти спорожнити область застою. 

• Для полегшення видалення молока також може бути корисним масажувати груди під час 

годування, нанісши на пальці їстівну олію або  нетоксичний лубрикант. Масаж, який робить 

сама мати або її помічник, повинен бути спрямований від [периферії] блокованої ділянки до 

соска. 

• Зціджування молока після годування, вручну або молоковідсосом, може покращити відтік 

молока та прискорити вирішення проблеми11. (III) 

Альтернативним підходом для допомоги при набряку грудей є мобілізація рідини, яка допомагає 

дренуванню рідини у напрямку до пахвових лімфатичних вузлів.12 Мати відкидається назад, і 

м’якими рухами рук починає погладжувати поверхню шкіри від ареоли в напрямку до ділянки під 

пахвою 12 (III). 

Немає жодних доказів ризику для здорового, доношеного немовляти від продовження годування 

грудьми при маститі у матері.7 Жінки, які не можуть продовжувати грудне вигодовування, повинні 

зціджувати молоко з грудей рукою або молоковідсосом, оскільки раптове припинення грудного 

вигодовування збільшує ризик розвитку абсцесу порівняно з продовженням грудного 

вигодовування.11 (III) 
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Допоміжні заходи 

Важливими для одужання матері є відпочинок, адекватні споживання рідини та харчування.  Для 

отримання достатнього відпочинку матері може знадобитися практична допомога вдома. 

Використання тепла (наприклад, душ або теплий компрес) безпосередньо перед годуванням 

може допомогти з рефлексом окситоцину та сприяти кращому виділенню молока. Після годування 

або зціджування на груди можна прикласти холодний компрес, щоб зменшити біль і набряк. 

Незважаючи на те, що більшість жінок з маститом можуть лікуватися амбулаторно, слід розглянути 

госпіталізацію для жінок, що хворі, потребують внутрішньовенних антибіотиків та/або не мають 

можливості отримувати належне піклування вдома. Обов’язковим є перебування немовляти 

разом з матір'ю, щоб грудне вигодовування продовжувалося. У деяких лікарнях організація 

сумісного перебування може потребувати госпіталізації дитини. 

Призначення ліків 

Хоча жінки, що годують грудьми, часто воліють уникати прийому ліків, жінок з маститом слід 

заохочувати приймати прописані їм препарати. 

Анальгезія. 

 Зменшення болю може покращити рефлекс виділення молока, і це слід заохочувати. 

Протизапальний засіб, такий як ібупрофен, може бути більш ефективним у зниженні симптомів 

запалення, ніж простий аналгетик, як парацетамол (ацетамінофен). Ібупрофен не виявляється в 

молоці  при добових дозах  до 1,6 г на добу і вважається сумісним з грудним вигодовуванням13 

(III). 

Антибіотики.  

Якщо симптоми маститу неважкі та присутні не більше доби, може бути достатньо просто 

ефективного видалення молока та допоміжних заходів. Якщо стан не покращується протягом 12-

24 годин або якщо жінка дуже хвора, слід призначити антибіотики7. У всьому світі найбільш 

розповсюдженим збудником інфекційного маститу є резистентний до пеніциліну St. aureus.14,15. 

Рідше мастит викликають Streptococcus або Escherichia coli.11 Препаратами вибору є, як правило, 

пеніциліназ-резистентні пеніциліни5, такі як диклоксацилін або флуклоксацилін 500 мг перорально 

чотири рази на день16, або як рекомендовано в залежності від місцевої чутливості 

мікроорганізмів до антибіотиків.(III) Цефалоспорини першого покоління також загалом підходять 

на роль препаратів першої лінії, але можуть бути менш прийнятними через свій більш широкий 

спектр покриття.(III)  

Цефалексин, як правило, безпечний у жінок з підозрою на алергію на пеніцилін, але для випадків 

важкої алергії до пеніциліну рекомендується застосовувати кліндаміцин16 (III) Диклоксацилін має 

нижчий ризик ускладнень з боку печінки, ніж флуклоксациллін17. Багато експертів рекомендують  

10–14-денний курс антибіотиків18,19; однак ця рекомендація не піддавалася контрольованим 

випробуванням. (III) 

St. aureus, стійкий до пеніцилін-резистентних пеніцилінів, (метицилін-резистентний S. aureus 

[MRSA], також його інколи називають оксацилін-резистентний St. aureus) все частіше виділяється у 

випадках маститів і абсцесів молочної залози.20–22 (II-2)  

Лікарі мають знати вірогідність, з  якою MRSA може бути збудником в їх регіоні, та мають 

прописати посів молока з аналізом чутливості збудника до антибіотиків, якщо симптоми маститу 
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не поліпшуються через 48 годин після початку терапії першої лінії. При виборі антибіотика для 

таких стійких до лікування випадків, поки чекають на результати посіву, слід враховувати місцеві 

особливості резистентності для MRSA.  MRSA може бути негоспітальним збудником, і, як 

повідомляється, він є частим патогеном у випадках абсцесу грудей у деяких спільнотах, особливо в 

США та на Тайвані. 21,23,24 (I, II-2) У цей же час, частота інфекцій, викликаних MRSA, є низькою в 

інших країнах, наприклад у Сполученому Королівстві.25 (I) Більшість штамів метицилін-

резистентних стафілококів чутливі до ванкоміцину або триметоприму/сульфаметоксазолу, але 

можуть бути нечутливими до рифампіцину.26 Важливо відмітити, що MRSA вважається стійким до 

лікування макролідами та хінолонами, незалежно від результатів тестування на чутливість.27 (III) 

Як і в інших випадках застосування антибіотиків, їх повторні курси збільшують ризики інфекцій 

молочної залози та вагінальних інфекцій, викликаних Candida.28,29 

Подальше спостереження 

Відповідь на вищевказане лікування зазвичай є швидкою і ефективною. Якщо симптоми маститу 

не проходять протягом декількох днів відповідного лікування, включаючи антибіотики, слід 

розглянути більш широкий диференційний діагноз. Слід виключити резистентність збудника, 

формування абсцесу, новоутворення, запальну або протокову карциному. Більше двох-трьох 

рецидивів маститу в одному місці також дають підстави для подальшого дослідження, щоб 

виключити новоутворення або іншу аномалію. 

Ускладнення 

Раннє припинення грудного вигодовування. 

Симптоми при маститі можуть бути настільки інтенсивними, що це може спонукати жінок 

задуматися про припинення грудного вигодовування. Однак, ефективне видалення молока є 

найважливішою частиною лікування.7 Раптове припинення грудного вигодовування може 

насправді погіршити стан при маститі і збільшити ризик формування абсцесу; отже, дуже 

важливими в даний час призначення ефективного лікування та підтримка з боку медичних 

працівників і сім'ї. Матерям може знадобитися запевнення, що антибіотики, які вони приймають, 

безпечні для прийому під час грудного вигодовування. 

Абсцес 

Якщо чітко окреслена ділянка грудей залишається твердою, червоною і чутливою, незважаючи на 

належне лікування, слід запідозрити абсцес. Це відбувається приблизно у 3% жінок з маститом.30 

(II-2). Початкові системні симптоми і лихоманка при цьому можуть вже не спостерігатися. 

Діагностичне ультразвукове дослідження молочної залози буде показувати наявність рідини. 

Абсцес часто можна спорожнити методом аспірації голкою, і ця процедура  сама по собі може 

бути і діагностичною, і терапевтичною. Інколи виникає потреба в повторних аспіраціях.31–33 (III) В 

деяких випадках аспірацію треба робити під контролем ультразвуку. Аспіровані рідину або гній 

слід направляти на посів. Необхідно також враховувати можливість наявності резистентної 

мікрофлори в залежності від вірогідності існування такої флори у цьому конкретному середовищі. 

Хірургічне втручання може бути необхідним, якщо абсцес дуже великий або якщо присутні 

декілька абсцесів. Після хірургічного дренування годування ураженою молочною залозою має 

продовжуватися, навіть якщо присутній дренаж, за умови, що рот дитини не вступає в прямий 

контакт з гнійними виділеннями або інфікованою тканиною. Після дренування абсцесу має бути 

прописаний курс антибіотиків. (III) 
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Фотографії абсцесів молочної залози та процесу аспірації можна знайти в огляді 2013 року Kataria 

et al.34 

Інфекція Candida  

Інфекція Candida асоційована з пекучим болем або болем, що віддається вглиб грудей.18 

Діагностика ускладнена, оскільки соски і груди можуть виглядати нормальними при обстеженні, і 

культура молока може бути ненадійною. Необхідно проводити ретельну оцінку щодо можливих 

інших причин болю в грудях з особливою увагою до правильності прикладання та виключення 

вазоспазму/синдрому Рейно та місцевої травми соску. При бакпосіві з тріщин сосків найчастіше 

знаходять St. aureus.35–37 (I) 

Нещодавнє дослідження жінок з типовими симптомами [інфекції Candida], в якому робили 

культури зразків грудного молока, взятих після після очищення сосків, виявило, що в жодній з 35 

культур контрольної групи не було виявлено Candida, і грибок був знайдений тільки в 1 зразку з 29 

в симптоматичній групі.38 Також не було істотної різниці між групами в концентрації побічного 

продукту росту Candida [(1,3)b-d-glucan].38 Однак, доказова база є суперечливою, тому що інше 

недавнє дослідження показало, що 30% матерів з симптомами були позитивними щодо наявності 

Candida в молоці, у той час як позитивний результат був тільки у 8% жінок контрольної групи.39(I) 

Більш вірогідним є позитивний результат тесту на наявність Candida в мазку з соска за допомогою 

ПЦР у жінок  з пекучим болем сосків та грудей.40 Використовуючи молекулярні методи, а також 

стандартні бакпосіви, у великому когортному дослідженні жінок, яких спостерігали протягом 8-

тижневого післяпологового періоду, знайшли, що пекучий біль соска і грудей  асоціювався з 

наявністю  Candida, але не з St. aureus.41 (II-2) 

Необхідні подальші дослідження цього питання. Наразі поточною консенсусною рекомендацією 

експертів при даних симптомах є призначення протигрибкових препаратів, з бакпосівом або без 

нього. (III) 

Профілактика (III) 8 

Ефективне ведення наповнення грудей та нагрубання 

• Навчання матерів правильному прикладанню та положенню дитини біля грудей 

• Не обмежувати тривалість годувань. 

• Навчати матерів, як вони можуть підцідити груди руками, якщо наповненість така велика, 

що дитина не може присмоктатися або пом’якшити груди при годуванні. 

Молоковідсмоктувач, якщо він є в наявності, також можна використовувати з цією метою, 

але всі матері повинні вміти зціджувати молоко руками, оскільки потреба в цьому може 

виникнути несподівано. 

Вчасна увага та реагування на будь-які ознаки застою молока 

• Матерів слід навчати перевіряти груди на ущільнення, біль або почервоніння. 

• Якщо мати помічає будь-які ознаки застою молока, їй потрібно забезпечити собі відпочинок, 

збільшити частоту прикладань дитини, прикладати до грудей тепло перед годуванням і 

масажувати будь-які ущільнені ділянки, як описано в розділі Ефективне видалення молока. 

• Матері повинні звернутися до свого лікаря/медичного працівника, якщо симптоми не 

покращуються протягом 24 годин. 
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Увага та вчасне реагування на інші труднощі з грудним вигодовуванням 

Матерям з травмами сосків, неспокійними незадоволеними дітьми та тим, хто вважає, що у них 

недостатньо молока, потрібна кваліфікована допомога. 

Відпочинок 

Оскільки втома/виснаження часто передує розвитку маститу, медичні працівники повинні 

заохочувати матерів, які годують груддю, отримувати адекватний відпочинок. Також може бути 

корисним, щоб медичні працівники нагадували членам сім'ї, що матерям, які годують, може 

знадобитися більше допомоги, і заохочувати матерів звертатися за допомогою, якщо це 

необхідно. 

Адекватна гігієна 

Оскільки St. aureus є звичайним комменсальним організмом, який часто присутній у лікарнях та 

громадах, надзвичайно важливо не забувати про ретельну гігієну рук.14,42 Важливо, щоб персонал 

лікарень, матері та їхні родини практикували добру гігієну рук. Молоковідсоси також можуть бути 

джерелом забруднення і їх слід ретельно промивати з милом і гарячою водою після використання. 

Рекомендації для майбутніх досліджень 

Існує кілька аспектів профілактики, діагностики та лікування маститів, які потребують досліджень. 

По-перше, критично важливим є консенсус щодо визначення маститу.43 Ми маємо знати, коли 

саме потрібні антибіотики, які є найбільш відповідними, і яка тривалістю лікування є оптимальною. 

Необхідно визначити роль пробіотиків у профілактиці та лікуванні маститу. Нарешті, необхідно 

дослідити роль масажу для запобігання і лікування  нагрубання та інфекції грудей. 

Подяка 

Цю роботу частково підтримано грантом від Бюро Здоров'я Матері та Дитини, Міністерства 

охорони здоров'я та соціальних служб США (The Maternal and Child Health Bureau, U.S. Department 

of Health and Human Services). 
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Протоколи Академії Медицини Грудного Вигодовування (ABM) діють на протязі 5 років з дати 

публікації. Вміст цього протоколу є актуальним на момент публікації. Перегляд протоколів 

проводиться кожні 5 років або швидше, якщо є суттєві зміни доказів.  
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