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Összefoglalás: A szoptatás a csecsemők táplálásának optimális, biológiai módja. Számos jótékony ha-

tása van a gyermekre és az édesanyára nézve rövid és hosszú távon is, ezért a hatékony szoptatás támo-

gatásnak fontos szerepe van a primer prevencióban. Az anyatej tápanyag-összetétele optimális a gyer-

mek növekedése és fejlődése szempontjából, védi őt és az édesanyát is különböző akut és krónikus 

betegségek kialakulásával szemben. Immunológiai szempontból azért fontos, mivel tartalmazza azokat 

a védő faktorokat, melyek segítik az újszülött még gyenge nyálkahártya immunrendszerét. A védelem-

ben szerepet játszó ágensek a laktáció során végig nagy mennyiségben vannak jelen. Az emlőmirigyek 

az általános nyálkahártya immunrendszer részeként működnek, az anyatej által biztosítva az újszülött 

részére antitesteket, sejteket és számos más védőfaktort. A késleltetett tejbelövellésnek az a célja, hogy 

védje az újszülöttet, tömény formában kapjon passzív immunizációt, gyakorlatilag a kolosztrum fel-

fogható első védőoltásként is. A szoptatott csecsemők sokkal ritkábban szorulnak kórházi kezelésre 

életük első három hónapjában és szignifikánsan alacsonyabb az atopias betegségek, mint az asthma 

vagy atopias dermatitis kialakulásának esélye. A szülést követő azonnali és zavartalan bőrkontaktus 

alatt az újszülött könnyebben adaptálódik a külvilághoz, gyorsabban stabilizálódik a légzése, keringése. 

Instabil hőmérsékletét az édesanyja bőre precízen szabályozza. valamint az édesanya bőrflórájával ko-

lonizálódik, nem a kórházi törzsekkel.  Ösztönös viselkedési mintán megy keresztül, amelynek a végén 

magától szopni kezd, ezáltal csökkentve a későbbi problémák előfordulásának lehetőségét. Mindezek 

miatt nagyon fontos, hogy már a várandósság alatt ismertessük a kismamáknak az anyatej és szoptatás 

jótékony hatásait, valamint maximálisan és korszerű tudás ismeretében támogassuk az anya-baba párost 

a születés pillanatától kezdve. 

Kulcsszavak: csecsemőtáplálás, bőr-bőr kontaktus, anya-csecsemő kötődés, laktogenezis, anyate-

jes immunvédelem  

 

 

BEVEZETÉS 

A szoptatás a csecsemők táplálásának optimális, biológiai módja. Számos jótékony hatása 

van a gyermekre és az édesanyára rövid és hosszú távon is, ezért a hatékony szoptatás támo-

gatásnak fontos szerepe van a primer prevencióban [1]. Magyar és nemzetközi szervezetek 

(World Health Organization – WHO, American Academy of Pediatrics – AAP, Magyar 

Gyermekorvosok Társasága – MGYT) a 6 hónapos korig tartó kizárólagos szoptatást java-

solják, illetve a hozzátáplálás után is célszerű, ha folytatódik a gyermek 1-2 éves koráig, vagy 

akár azon túl is, amíg anya és gyermeke is igényli [2, 3]. Gyakori tévhit, hogy szoptatni min-

denki tud, csak akarni kell. Az édesanya részéről ez egy tanult viselkedésforma, és a szülést 

követően az őt körülvevő személyek feladata , hogy a kezdetekben ebben támogassák. Az 

újszülött részéről a szopás képessége ösztönös viselkedés, és az anyjuk mellkasára helyezett 

újszülöttek ugyanazon lépéseken mennek keresztül, amíg szopni kezdenek [4–6]. 

                                                           
1  MH EK Szülészet-Nőgyógyászat és PIC osztály (osztályvezető főorvos: Demeter János dr.) 
2  Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar (dékán: Kiss-Tóth Emőke dr.) 
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Amennyiben ezt biztosítjuk nekik, a későbbiekben ügyesebben, hatékonyabban fognak 

szopni, kisebb az esély a problémák kialakulására. Mivel ma már evidenciák szólnak mind a 

zavartalan bőrkontaktus, mind a kizárólagos szoptatás mellett, ezért fontos megtennünk min-

dent, hogy mind a kórházban eltöltött idő alatt, mind otthon megfelelő segítséget nyújtsunk 

az anya-baba párosnak.  

Az anyatej tápanyag-összetétele optimális a gyermek növekedése és fejlődése szempont-

jából, védi őt és az édesanyát is különböző akut és krónikus betegségek kialakulásával szem-

ben. Évente 1,5 millió gyermek hal meg azért, mert nem szoptatják [3]. Bár a halálesetek 

döntő többsége a fejlődő országokban történik, a probléma nem korlátozódik a szegény or-

szágokra. A fejlett Egyesült Államokban is évente 9000 gyermek halálát lehetne megelőzni 

a szoptatással. Bár a szoptatás hiánya nem minden esetben okoz halált, az akut és krónikus 

betegségek kockázatát a mesterséges táplálás igen jelentősen fokozza. De nem kell Afrikában 

élni ahhoz, hogy veszélyes legyen a mesterséges táplálás: igen kis súlyú koraszülöttek eseté-

ben adott esetben életmentő lehet, hogy anyatejet kap tápszer helyett! 

A modern technológia biztosítja a humán anyatej valamennyi tápanyag összetevőjének 

mesterséges előállítását, de az (még egyelőre) nem lehetséges, hogy létrehozzák azokat a 

komponenseket, melyek az anyatejet sokkal értékesebbé teszik minden mesterséges táplálék-

nál – egyrészt emocionális vonatkozásban: a kötődés, melyet az anyatejes szoptatás biztosít; 

másrészt immunológiai szempontból: azok a védő faktorok, melyek segítik az újszülött még 

gyenge nyálkahártya immunrendszerét. Az emlőmirigyek az általános nyálkahártya immun-

rendszer részeként működnek, az anyatej által biztosítva az újszülött részére antitesteket, sej-

teket és számos más védőfaktort.  

Ennek köszönhetően a terhes nőket és a kismamákat bőven ellátják a szoptatást támogató 

irodalommal, és az Egészségügyi Világszervezet a szoptatási célokat megvalósító gyermek-

ágyas osztályokat jutalomban részesíti! Bővelkedünk olyan kísérletben, melyek a fertőzések 

széles spektrumával szemben bizonyítják a szoptatás védő hatásait, így a kolera, a giardiasis, a 

szalmonellózis, a shigellózis ellen (de nem véd a humán immundeficiencia vírus ellen). Az 

anyatejjel szoptatott csecsemők sokkal ritkábban szorulnak kórházi kezelésre életük első három 

hónapjában és védettek az olyan atópiás betegségekkel szemben, mint az asztma (1. ábra). 

 
1. ábra: Védőfaktorok az anyatejben 

         - laktoferrin  – bakteriosztatikus hatású, a kórokozóktól vasat von el 



16                            Fülöp Vilmos–Sztahovits Petra–Nádor csaba–Demeter János 
 

 
A SZOPTATÁS FŐBB JÓTÉKONY HATÁSAI [2] 

Az anyára nézve 

Csökkenti a szülés utáni vérzés, a cukorbetegség, elhízás és magas vérnyomás esélyét. Rit-

kább a szülés utáni depresszió, az emlő és petefészek daganat, a csontritkulás. 

 

A gyermekre nézve 

Csökken a felső- és alsólégúti fertőzések, hasmenés, középfülgyulladás gyakorisága. Ritkább 

a cukorbetegség és az elhízás, bizonyos daganatos megbetegedések, az asthma, allergiák, a 

hirtelen csecsemőhalál (sudden infant death syndrome – SIDS) kialakulásának esélye. 

Mindezek a hatások akkor valósulnak meg leginkább, ha 6 hónapos korig kizárólag szoptat-

ják a csecsemőt. Ebbe beletartozik a saját anya lefejt teje és az idegen női tej is. A vitaminok, 

ásványi anyagok, gyógyszerek csepp és szirup formában való adása nem zárja ki a kizáróla-

gos szoptatást, de ezen kívül semmi mást nem kap. 

 

A KORAI, ZAVARTALAN BŐRKONTAKTUS ÉLETTANI HATÁSAI [4–8] 

A szülést követően az édesanya mellkasára helyezett újszülött meghatározott lépéséken megy 

át, amíg el nem kezd szopni: kinyitja a szemét, masszírozza anyja mellét, kezét a szájához 

emeli, keres, nyalogatja, szagolgatja a mellet, majd az első 1-2 órán belül szopni kezd. Ez 

ösztönösen kódolt az újszülöttekben. A bőrkontaktus alatt az újszülött könnyebben adaptáló-

dik a külvilághoz, gyorsabban stabilizálódik a légzése, keringése.  

Instabil hőmérsékletét az édesanyja bőre precízen szabályozza. Sokkal könnyebben meg-

nyugszik, kevesebb stressz éri, ezáltal kevesebbet sír, nem esik le a vércukor szintje. Az anya 

által kibocsátott feromonok elősegítik a biztonságos kötődés kialakulását. Az édesanyja nor-

mál bél- majd bőrflórájával kerül kontaktusba, ez elősegíti a bélrendszer érését. A zavartalan 

bőrkontaktusba helyezett újszülötteknél a szoptatás hatékonysága mérhetően javul: a 4 hóna-

pos korig tartó kizárólagos szoptatás aránya 27%-kal (odds ratio [esélyhányados] 1,27), a 

teljes szoptatás időtartama 42,6 nappal nő [9]. 

 

AZ IGÉNY SZERINTI SZOPTATÁS EVOLÚCIÓS, ÉLETTANI HÁTTERE [10, 11] 

A szoptatás nemcsak táplálás, hanem egyfajta gondozási mód is egyben. Az ember az ún. 

„hordozott emlősök” közé tartozik, igen fejletlenül jön a világra, a megfelelő fejlődéshez 

hosszas gondozásra, sok testkontaktusra van igénye. A szülő jelenlétében nyugodt, távollé-

tére stresszválasszal reagál: sír, emelkedik a stresszhormonok szintje, testhőmérséklete csök-

ken, vércukra leeshet, légzése és szívverése instabillá válik. Ezek a jelenségek koraszülöttek 

folyamatos monitorizálása során egyértelműen kimutathatók.  

A humán tej összetétele nagyon gyakori szoptatást feltételez. Magas a laktóz tartalma 

(7%), amely az agy gyors fejlődéséért felel, viszont alacsony a fehérje és zsírtartalma, ezért 

az izomtömeg növelése és az önállósodás lassúbb. Az anyatej gyorsan, könnyen emészthető, 

akár 45 perc múlva kiürül a gyomorból. Ezért, ha csak a táplálás funkcióját nézzük, normális 

jelenség az, ha a csecsemő egy óra múlva újra szopni szeretne. A szopott mennyiséget nem 

az eltelt idő, hanem a gyomor tárolókapacitása befolyásolja. Viszont a szoptatás nem csak 

etetés, hanem nyugtatás, altatás, fájdalomcsillapítás is, ezért érdemes mellre tenni a babát 

akkor, amikor jelzi, hogy szopni szeretne (1. táblázat). 
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1. táblázat 

A tejtermelés felépülése 

Nap 
Gyomor kapaci-

tása (ml) 
Fogyasztás/alkalom (ml) 

24 óra alatti fogyasztás 

(ml) 

1. 5–7 cseppek–5 10–30 

2. 10–13 5–15 30–120 

3. 22–27 15–30 120–240 

4. 32–36 30–35 240–360 

5. 43–57 46–60 360–540 

6. 60 változó (400)–800–(1200) 

6. nap – 

6. hónap 

mennyiség ugyanannyi, 4–6 hónaposan a gyarapodási ütem lassul 50%-kal,  

az energiaigény kisebb 

 

 

A TEJTERMELÉS MEGALAPOZÁSA ÉS FENNTARTÁSA [10, 11] 

Az emlő fejlődése már a 4. gestatios héten megkezdődik. A duktális fejlődés a pubertás alatt, 

az alveoláris fejlődés a menstruációs ciklusok és a koraterhesség folyamán indul meg. A fej-

lődés során, a terhesség végén az emlőmirigynek kifejlődik azon képessége, hogy egyedül-

álló tejösszetevőket tud szintetizálni (laktóz, laktalbumin, kazein). 

Már a várandósság 16. hetétől termelődik a prepartum tej. A nagy mennyiségű tej terme-

lését a prolaktint gátló hormonok (progeszteron, human placentáris laktogén [HPL], ösztro-

gén) magas szintje akadályozza meg. Szülést követően az első pár napban előtej, kolosztrum 

választódik ki, amely nagy mennyiségű szekretoros immunglobulin A-t (SIgA-t) tartalmaz. 

A késleltetett tejbelövellésnek az a célja, hogy védje az újszülöttet, tömény formában kapjon 

passzív immunizációt, gyakorlatilag a kolosztrum felfogható első védőoltásként is (2. ábra).  

 
2.ábra: A laktáció élettana 

 
LI: lactogenesis I. (szekretoros differenciálódás); LII: lactogenesis II. (szekretoros aktiválódás); endok-

rin kontroll: a tejtermelés hormonális szabályozás alatt áll; autokrin kontroll: a tejtermelést helyi mecha-

nizmusok irányítják, a mellet ért inger gyakorisága és a szopott mennyiség (kereslet-kínálat) alapján 

termelődik a tej.  

 

A terhesség idején magas ösztrogén-, progeszteron- és hCG-szint a lepény távozását követően 

gyorsan lecsökken a vérben, emelkedik viszont a prolaktin szintje. A prolaktinszint már a ter-

hesség végén eléri a kb. 250 ng/ml-t. Az ösztrogén és a progeszteron által előkészített 
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emlőmirigyekben az ösztrogén- és progeszteronszint lecsökkenését követően a prolaktin már 

kifejtheti hatását: megindul a tejelválasztás (galactogenesis). Az emlőbimbó ingerlése, az új-

szülött szopó mozdulatai idegi úton a hypothalamusban termelődő és a hypophysis hátsó lebe-

nyében tárolt oxytocin hormon kiáramlását eredményezi. Az oxytocin az emlőmirigyek kive-

zető csöveinek kontrakcióját váltja ki, amely a tej kiürülését (galactokinesis) eredményezi. 

A tévhitekkel ellentétben a tejbelövellést nem befolyásolja a szülés módja. Ahhoz, hogy 

nagy mennyiségű tej kezdjen el termelődni, a következőknek kell fennállni: legyen magas 

prolaktin szint, legyen érett mirigyhám, szülessen meg a placenta, amellyel leesik a gátló 

hormonok szintje és a prolaktin kifejtheti tejtermelést fokozó hatását. Ha ez a három feltétel 

teljesül a tejbelövellés a szülést követő 24–102 órában bekövetkezik, és anélkül is megindul, 

hogy a csecsemő szopna.  Azonban a mell korai ingerlésére szükség van ahhoz, hogy a ké-

sőbbiekben elegendő tej legyen. A korán megkezdett szoptatás által növekszik az emlőben a 

prolaktin receptorok száma, amely feltétele annak, hogy megfelelő mértékben fokozódjon a 

tejtermelés. Ahhoz, hogy elegendő tej legyen, nem teákra és tejserkentő szerekre van szük-

ség, hanem gyakori, hatékony, igény szerinti szoptatásra, mivel szülés után néhány héttel már 

nem hormonális, hanem helyi szabályozás felel a tejtermelésért, vagyis a kereslet határozza 

meg a kínálatot. Amennyiben nem ürül a mell, egy FIL (feedback inhibitor of lactation) nevű 

fehérje szaporodik fel az alveolusokban, amely leállítja a tejtermelést, apadni kezd a tej. 

 

GYAKORLATI MEGFONTOLÁSOK [10–12] 

Egy egészséges, érett újszülött gyakran szopik, akár 10-12 alkalommal is 24 óra alatt, és 

ennek az eloszlása nem egyenletes. Újszülöttek esetén normális lehet, ha egy órán át szopik 

a baba. Egy ciklus során több tejleadó reflex (oxytocin reflex) is kiváltódik, amelyekkel több 

és több tej jut át a gyermekbe, és napról-napra nő a fogyasztott mennyiség. Gyakori félelme 

az édesanyáknak, hogy nem elég a tejük, éheztetik a kisbabájukat. A nők több, mint 90%-a 

képes lenne arra, hogy elegendő tejet termeljen, és szoptassa gyermekét, ha megfelelő infor-

mációkat és kellő támogatást kap céljai elérésében (3. ábra).  

 

 

3.ábra: Hatékony szopás jelei: fül-váll-csípő egyvonalban, a baba mellmagasságban  

megtámasztva, száját nagyra tátja, álla a melléhez ér (1500 g-os koraszülött) 
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Nagyon fontos ismerni azokat a jeleket, amelyekből tudjuk, eleget szopik-e a csecsemő. Mi-

vel a szoptatás nem csak etetés, és mellre kéredzkedhet azért is a gyermek, mert szomjas, 

álmos, fáradt, fáj valamije, ezért a szopások mérése nem releváns. Másrészt az anyatej ösz-

szetétele igen változó, egyénfüggő. Nagyon széles skálán mozog a csecsemők által fogyasz-

tott napi tejmennyiség is, ezért a bevitel helyett a széklet- és vizeletürítést, valamint a gyara-

podást érdemes követni. A következő szempontokat figyelembe véve meg lehet állapítani, 

hogy elég-e a tej a baba számára: 

 

A csecsemő:  

• Legalább nyolcszor szopik 24 óra alatt – sokan közülük naponta 12–16-szor is szop-

nak – és éjszaka sem telik el 5 óránál hosszabb idő szoptatás nélkül; 

• Ritmikusan szopik, szopás közben hallhatóan nyel és a szoptatás végére ellazul, elál-

mosodik, elengedi a mellet; 

• Alszik egy ideig, mielőtt újra szopni kíván; 

• A 3. életnaptól naponta legalább három székletet űrít, amely a 4. nap után aranysárga, 

anyatejes széklet; 

• Az 5. életnaptól min. 5-6 kellően vizeletes pelenkát produkál, vizelete víztiszta, vagy 

halványsárga (2. táblázat); 

• A 3. életnapon súlyesésében megáll, az 5. naptól gyarapodásnak indul; 

• A 10–14. életnapra visszanyeri a születési súlyát. 

 

Az édesanya: 

• Érzi a tejleadó reflexet: bizsergés a mellben, melegségérzet, szomjúság, méhösszehú-

zódás, lochia ürülés, másik mellből tej csöpög, sugárban folyik a tej; 

• Nem minden anya érzi ezeket a reflexeket, de a baba gyors szopásainak lassúra váltá-

sából láthatja, hogy kiváltódott; 

• A melle szopás alatt fokozatosan felpuhul; 

• Nem érez fájdalmat a mellében; 

• Szoptatása után a bimbója megnyúlik, de nem deformált, nem sebes. 

 

A gyermek gyarapodását a WHO percentilis görbéjén precízen lehet követni [13]. Amennyi-

ben nem megfelelő a súlygyarapodás, tartsuk szem előtt, hogy leggyakrabban a nem haté-

kony szoptatás vezet csökkent tejtermeléshez! Ebben az esetben nem a tápszer a megoldás, 

hanem a szoptatás alapos felülvizsgálata. 
 

AZ EMLŐMIRIGYEK SZEREPE AZ ÁLTALÁNOS NYÁLKAHÁRTYA IMMUNRENDSZERBEN? 

A nyálkahártyával borított területek, úgymint a gastrointesztinális szervek, a genitális szer-

vek, a nyálmirigyek és a légző rendszer, részei az általános nyálkahártya immunrendszernek, 

ami a nyálkahártya felszíneken jelenlévő limfociták és más nyálkahártya területek subepit-

heliális felszínein található limfociták összekapcsolódására utal. A laktáló nőkben lévő em-

lőmirigyek is részei ennek az általános nyálkahártya immunrendszernek. Az antigének hatá-

sára a limfociták aktiválódhatnak egy adott nyálkahártya területen és szelektíven más nyál-

kahártya területekre vándorolhatnak letelepedés céljából (homing). Például a terhes nőkben 

a Salmonelle typhi murium okozta fertőzés magas szalmonella-specifikus IgA agglutinin 

szinteket hoz létre a kolosztrumban, míg a nem patogén hatású Eschericia coli injekció sti-

mulálja az antitestek termelődését az előtejben. Természetes körülmények között, a 



20                            Fülöp Vilmos–Sztahovits Petra–Nádor csaba–Demeter János 
 

 
respiratorikus syncytial vírus (RSV) évszak idején fokozódik az RSV-specifikus IgA szintje 

a laktáló nőkben. Ezek a megfigyelések egyértelmű összefüggést mutatnak a gasztrointeszti-

nális szervek, a légzőszervek és az emlőmirigyek nyálkahártya immunrendszere között a lak-

táló nőkben. Az ebben résztvevő alapmechanizmusok még kevéssé ismertek, de a bizonyíté-

kok a T és a B sejtek esetében egyaránt az emlőmirigyekbe irányuló specifikus homingra 

utalnak [14].  

 

HUMORÁLIS IMMUNOLÓGIAI FAKTOROK A KOLOSZTRUMBAN/ANYATEJBEN 

Megszületést követően az újszülött azonnali bőrkontaktusba helyezésével rögtön találkozik 

az anya saját bőr- és bélflórájával, amelyek ellen enteromammális úton ellenanyagok terme-

lődnek az anya emlőiben, és bejutnak az anyatejbe. Ha megszületést követően az anyától 

elvisszük a gyermeket, akkor nagy eséllyel kolonizálódik a bélrendszere pathogén törzsekkel.  

A humán anyatejben található immunglobulinok közé tartozik az IgG, IgD és IgM, de a hu-

mán anyatej elsődleges immunglobulinja a szekretoros IgA (SIgA), mely összhangban van a 

más nyálkahártya felszíneken lévő IgA túlsúllyal. Az SIgA általános és specifikus védelmet 

jelent a kórokozókkal szemben. Azért is fontos beengedni az édesanyát a koraszülött intenzív 

osztályra, mert találkozik a pathogen nosocomialis kórokozókkal, ezek ellen ellenanyagokat 

termel, amelyet az anyatejjel a védtelen koraszülött gyermekük megkap, így passzív véde-

lemben részesül [15].  

Az SIgA-nak a nyálkahártya immunitásban betöltött szerepét tekintve két fő sajátossága 

van: első a szekretoros komponens, ami egy glykoprotein transzporter receptor, mely lehe-

tővé teszi a szállítást a mirigyhámon keresztül; a második az, hogy a SIgA ellenáll a fehérje-

bontó emésztésnek, megvédve az IgA-t attól, hogy az újszülött gastrointestinális szerveiben 

megemésztődjön. Érdekes megjegyezni, hogy a csecsemő által megevett aktuális, teljes SIgA 

mennyiség állandó marad a laktáció első négy hónapjában (0,5–0,6 g/nap), annak ellenére, 

hogy a tejtermelés fokozódásával az SIgA koncentrációja az anyatejben csökken. Az anya-

tejben az egyes IgG immunglobulin alosztályok koncentrációi szintén különböznek azok vér-

savóban található koncentrációitól, de ennek jelentősége még nem tisztázott. Például míg a 

vérsavóban az IgG1 koncentrációja a legmagasabb, addig az anyatejben az IgG4 található 

magasabb koncentrációban. Az anyatejben található immunglobulinok feltehetően passzív 

immunitást biztosítanak a csecsemő számára, akinek a nyálkahártya immunrendszere életé-

nek első heteiben még fejletlen. Az IgA és IgG nagy szerepet játszanak a nyálkahártya im-

munitás fokozásában. Az IgD ellenanyagok az antigén természetétől, az immunstátustól és a 

hormonális környezettől függően részt vehetnek az emlő szövetében és a tejben lezajló loká-

lis immunfolyamatokban. Továbbá, az újszülöttben az IgD ellenanyagok a has- és mellhártya 

szöveteiben kis mennyiségben megtalálhatók. Még ennél is kisebb mennyiségben fordulnak 

elő a vérben. Nagy valószínűséggel bizonyos anyagokkal, így a tejjel, a gyógyszerekkel és a 

mérgekkel szembeni allergiás reakciókban játszanak szerepet. 

 

SEJTES IMMUNOLÓGIAI KOMPONENSEK A KOLOSZTRUMBAN/ANYATEJBEN 

A humán kolosztrumban és anyatejben található sejtek között vannak makrofágok, polimor-

fok, limfociták és hámsejtek, de ezen sejtek relatív aránya az idővel drámaian változik. Míg 

az első két hétben a makrofágok dominálnak és kevés epitheliális sejt van jelen, addig az első 

hónap végére az epitheliális sejtek kerülnek túlsúlyba. A limfociták alacsony, meglehetősen 

állandó arányban vannak jelen végig az első két hónap alatt (kb. 5–7%). A specifikus véde-

lemért felelősek. A sejtes összetevők működési képességére vonatkozó kutatások érdekes 

eredményeket adtak. A makrofágok normál fagocita aktivitást mutatnak (kivéve a Candida 
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albicanst), míg úgy tűnik, hogy a polimorfoknak éppúgy csökkent a fagocita aktivitása, mint 

az ölőképességük. A T-limfociták képesek limfokin és B-sejt ellenanyag termelésre, de ezek 

nagyrészt in vitro jelenségek. Nem tisztázott ezen apró különbségeknek a csecsemőre gya-

korolt szignifikáns hatása. Mindenesetre fontos megjegyezni, hogy az anyatejben lévő sejtes 

elemek túlélése és gasztrointesztinális rendszerben való felszívódása az újszülött gyomor pH-

jának savasságától függ. Ez akár 0,5-ig is lecsökkenhet, azonban a gyomorsav-kiválasztás az 

első pár hónapban minimális. Az etetés megkezdése után a pH azonnal felemelkedik 6-ra, és 

három óra múlva éri el újra az alapszintet. Az anyatejből átjutó sejtek ezt az ingadozást tole-

rálják. Patkánykísérletekben élő lymphoid sejteket mutattak ki a gyomorban és a belekben. 

Ezek eltávolítás után képesek voltak phagocytosisra. A lymphoid sejtek képesek áthatolni a 

mucosan, be tudnak kerülni a keringésbe, támogatva a gyermek immunrendszerét. Az élő 

sejtek fagyasztás, pasztörizálás hatására elpusztulnak, ezért a donor női tej aktív immunoló-

giai védőfunkciója elvész [16].  

 

AZ ANYATEJBEN LÉVŐ EGYÉB VÉDŐ FAKTOROK 

Az anyatejes táplálás, majd a szoptatás folyamatos passzív védelemben részesíti a csecsemőt, 

csökkenti a gastroenteritis, felső és alsó légúti, húgyúti fertőzések, otitis media és sepsis ki-

alakulásának az esélyét. A védelemben szerepet játszó ágensek a laktáció során végig nagy 

mennyiségben vannak jelen. A potenciális immunvédő aktivitással rendelkező faktorok közé 

tartoznak a laktoferrin, a lysozym, az antivírus faktorok, a lipázok, az oligoszacharidok, a 

gangliozidok.  

 

Laktoferrin 

Az epitheliális sejtek és a neutrofilek szintetizálják, és a nyálkahártya felszínek szekretuma-

iban is jelen van. A humán anyatejben a laktoferrin az elsődleges vaskötő fehérje. Megköti a 

baktériumok szaporodásához szükséges vasat, ezáltal bakteriosztatikus hatással bír. A cse-

csemő külső vaspótlása csökkenti ezt az antimikróbás hatást. Gram-pozitív és gram-negatív, 

aerob és anaerob baktériumokra, gombákra és egyes vírusokra is hat, emellett segíti a szöveti 

növekedést és a lactobacillusok szaporodását a bélben. A laktoferrinről kimutatták, hogy 

gátló hatása van az E. coli és a C. albicans növekedésére. Ez a gátló hatás – mely feltehetőleg 

a kórokozótól történő vaselvonás eredménye – vas hozzáadásával megfordul. A laktoferrin-

nek van közvetlen, csak baktericid hatása is bizonyos baktériumtörzsekre, köztük a strepto-

coccusokra, kolerára, Pseudomonas aeruginosára és a C. albicans-ra. A laktoferrin jelenléte 

a tejben egyike azon faktoroknak, melyek a mesterségesen táplált csecsemőkkel történő ösz-

szehasonlításban megváltoztatják a szoptatott újszülöttek gastrointesztinális flóráját. 

 

Lizozim 

Egyértelműen kimutatható a humán anyatejben. Az Enterobacter családra és a gram-pozitív 

baktériumokra lítikus hatással bír, valamint serkenti a lymphocyták immunglobulin termelé-

sét, a specifikus bélflóra kialakulását és fenntartását. Koncentrációja csökken az első hónap 

során, és érdekes módon újra megemelkedik a hatodik hónapban. A magas szintek állandó-

sulnak a laktáció második évében. 

 

Antiinflammatorikus faktorok (interleukin 10) 

Csökkentik a NEC (nekrotizáló enterokolitisz) rizikóját azáltal, hogy csökkentik a gyulladás 

és károsodás mértékét a gasztrointesztinális rendszerben. A többszörösen telítetlen zsírsavak 
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és enzimek (PAF [platelet-activating, faktor], acetylhidroláz) modulálják az immunreakció-

kat, ezáltal szintén protektív hatással bírnak a NEC kialakulásával szemben. 

 

Oligoszacharidok 

Serkentik a Bifidobaktériumok és Lactobaccilusok szaporodását, ezáltal a normál bélflóra 

kialakításáért felelősek. Az utóbbi időkben végzett kutatások arra utalnak, hogy a humán 

anyatejben lévő oligoszacharidok szerkezetükben utánozhatják a nyálkahártya felszínek epit-

heliális sejtjeinek azon receptorait, melyek a kóros, invazív baktériumokat kötik meg (recep-

tor analógokként viselkednek). Ez azt feltételezné, hogy ezeknek az oligoszacharidoknak 

fontos szerepük van a baktériumok epitheliális felszínhez történő adhéziójának megakadá-

lyozásában. Az ilyen gátló hatás megzavarhatja a baktériumok megtelepedését, és ez poten-

ciális mechanizmusként szolgál arra, ahogyan a szoptatás csökkentheti a középfülgyulladás 

előfordulását. 

 

Szabad zsírsavak és monoglyceridek 

Detergensszerű hatásukkal lépnek fel a vírusok, baktériumok és egyes protozoonokkal 

szemben. 

 

Gangliozidok 

Ezek olyan glycosphingolipidek melyek sziálsavat tartalmaznak, és jelen vannak a tejben 

lévő zsírcseppek membránjaiban. A gangliozidok azáltal gátolják a kolera enterotoxint és az 

E. coli hőlabilis enterotoxint, hogy megakadályozzák a toxinoknak nyálkahártya felszíneken 

lévő receptoraikhoz történő kötődését. 

 

Őssejtek  

A lenyelt sejtek 30%-a őssejt, amelyek a gasztrointesztinális traktus mucosáján át a kerin-

gésbe jutnak. Egereken végzett kísérletekből kiderült, hogy az elválasztás után, még felnőtt 

egerekben is kimutathatók voltak az anyatejjel átjutott őssejtek! Az anyatejben található ős-

sejtek terápiás felhasználásának lehetősége ígéretes kutatási téma! 

 

A SZOPTATÁS MEGVÉDI-E A CSECSEMŐT A FERTŐZÉSTŐL? 

Bár a fent leírt immunprotektív faktorok elméletileg megvédenék a csecsemőt a fertőzésekkel 

szemben, a csecsemőre gyakorolt hatásaikkal kapcsolatos végleges információk még mindig 

hiányoznak. A szoptatott és mesterségesen táplált csecsemők közötti összehasonlítás többek 

között azért nehéz, mert nehéz egy randomizált-kontrollált tanulmány kivitelezése a csecse-

mővel és az édesanyával, meghatározva a táplálás módját. Ezért az olyan zavaró tényezők, 

mint a szocioökonómiai tényezők, az édesanya dohányzása, az atópiás betegségek előfordu-

lása a családban és más faktorok széleskörű, jól megtervezett tanulmányok elvégzését teszik 

szükségessé ahhoz, hogy megválaszoljuk azokat a kérdéseket, melyek a szoptatás fertőzé-

sekkel és allergiás megbetegedésekkel szembeni védő hatására vonatkoznak. Az általános 

felfogás azonban az, hogy a szoptatásnak jelentős védőhatása van. A betegségek súlyossága 

szintén fontos tényező, mivel a szoptatott csecsemők esetén alacsonyabb arányú a kórházi 

kezelések előfordulása életük első három hónapjában. 

Az elmúlt tíz évben számos, a legújabb kutatási elveknek megfelelően felépített vizsgálat 

számolt be arról, hogy a szoptatásnak védő hatása van a felső légúti, gasztrointesztinális, 

húgyúti fertőzésekkel, újszülöttkori szepszissel szemben. Utóbbi években egyre több 
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randomizált kontrollált vizsgálat támasztja alá, hogy az anyatejes táplálásnak védő szerepe 

van számos akut és krónikus betegség kialakulásával szemben. 

A mesterséges táplálás az alsó légúti fertőzések miatti kórházi felvétel kockázatát 3,6-

szorosára fokozza az első évben, a négy hónapig kizárólag szoptatottakhoz viszonyítva. 

A középfülgyulladás gyakorisága a mesterségesen tápláltak körében 2-szeres a 3 hónapig 

kizárólag szoptatottakhoz viszonyítva. 

A nem-specifikus gyomor-bélrendszeri gyulladások gyakorisága a mesterségesen táplál-

tak körében 2,7-szeres a szoptatottakhoz képest. 

A WHO és az AAP (American Academy of Pediatrics) hangsúlyozza a szoptatás dózis-

függő hatását, ezért javasolja 6 hónapos korig a kizárólagos szoptatást (amikor a gyermek 

nem kap anyatejen kívül más ételt vagy italt, édesanyja szoptatja, vagy/és lefejt tejet kap, ill. 

donor női tejjel táplálják), majd annak folytatását legalább 12–24 hónapos korig vagy azon 

túl, amíg a gyermek és az édesanya is igénylik. 

Az anyatej jótékony hatását a nem életkornak megfelelő táplálás negatívan befolyásolja. 

 

ATÓPIÁS BETEGSÉG KIALAKULÁSÁNAK MEGELŐZÉSE 

AAP ajánlás 2008 (Irányelv azok számára, akiknél nem áll fenn atópia) [17]: 

Anyai diéta a várandósság és szoptatás alatt nem ajánlott, mert nincs meggyőző bizonyí-

ték arra, hogy ezzel a gyermek atópiás megbetegedése megelőzhető. 

Ha a gyermek szülője vagy testvére atopiás, magas rizikójú csoportba tartozik. A min. 4 

hónapig tartó kizárólagos szoptatás tehéntejalapú tápszerrel összehasonlítva csökkenti a der-

matitis és tehéntej-allergia kumulatív incidenciáját az első két évben. 

Az asthma a tápszerrel táplált gyermekek körében 3,6-szor gyakoribb a legalább 3 hóna-

pig szoptatottakhoz képest. 

Az atópiás dermatitis előfordulása a nagy kockázatú családokban 72%-kal gyakoribb a 

mesterségesen tápláltaknál – a legalább 3 hónapig kizárólag szoptatottakhoz viszonyítva. 

 

KÖVETKEZTETÉS 

Az elmúlt néhány évtizedben egyre több kutatás foglalkozik az anyatejes táplálás fontossá-

gával, és ennek megfelelően a szoptatási irányelvek is változtak. Vitathatatlan a prevencióban 

betöltött szerepe, ezért nemzeti ügyünk, hogy minden gyermeket szoptasson az édesanyja és 

komoly feladatunk, hogy megfelelő támogatást nyújtsunk az anya-baba párosnak. A zavar-

talan bőrkontaktus biztosítása, a szülészeten a hatékony szoptatás támogatás, illetve otthon 

az utánkövetés mind-mind olyan tényező, amelyekkel hozzájárulhatunk a gyermekek és az 

édesanyák egészségének megőrzéséhez. Amennyiben nincs kellő információnk vagy időnk, 

hogy segíthessünk, lehetőség van már arra is, hogy az anyát és gyermekét szoptatási ambu-

lanciákra vagy laktációs szaktanácsadókhoz irányítsuk. 
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