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Özet

Summary

Meme dokusunun enfeksiyonu olan mastit, emzirme
dönemi d›ﬂ›nda çok nadir görülen bir enfeksiyon olmas›na ra¤men yenido¤an döneminde göreceli olarak s›k
karﬂ›laﬂ›lan bir tablodur. Yenido¤an›n immaturitesi nedeni ile enfeksiyonlara yatk›nl›¤› kadar, gebelik döneminde maternal hormonlar›n etkisi ile hipertrofik olan
meme dokusunun özellikle ülkemizde, geleneksel olarak s›k›lmas›, masaj yap›lmas› veya para ba¤lanmas› gibi uygulamalar sonras›nda cilt bütünlü¤ünün bozulmas›yla enfekte olmas› yenido¤an mastitinde önemli rol
oynar. Biz bu vaka sunumunda; bize baﬂvurusunda 32
günlük olan erkek bebe¤i, sol meme baﬂ›nda belirgin
absesi ile neonatal mastit tan›s› ile sunarak, ülkemizde
yayg›n olarak uygulanan yenido¤an meme masaj›n›n taﬂ›d›¤› risklere dikkat çekerek, neonatal mastiti tart›ﬂmak
ve mortalite riski taﬂ›yan ve ileri yaﬂlarda ise kozmetik
problemlere yol açabilen klinik tabloyu gündeme getirmek istedik. (Çocuk Enf Derg 2007; 1: 121-3)
Anahtar kelimeler: Mastit, Staphylococcus aureus,
neonatal abse

Mastitis is the infection of mammary gland. In spite of its
rarity except nursing period, it seems relatively more
common in neonatal period. Because of their immaturity, early infancy is a predisposing period for infections.
In addition to this predisposition, traditional squeezing,
massage or coin compression on hypertrophic breasts,
which are affected by maternal hormones in pregnancy,
play a major role in neonatal mastitis, by causing corruption of dermal integrity. We presented a 32 days old
male newborn, who had a prominent left mammarian
abscess, with the diagnosis of neonatal mastitis. In this
case report we aimed to discuss the neonatal mastitis
by pointing out the risks of newborn breast massage
which is commonly performed in our country, and to
make sense about this clinical table which has a mortality risk and may cause cosmetic problems in elder ages.
(J Pediatr Inf 2007; 1: 121-3)
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Neonatal dönemde cilt kolonizasyonu do¤umla birlikte baﬂlar (1). Annenin genital floras›,
bebe¤in beslenme tipi (anne sütü veya mama
ile beslenme), bebekle direk temas› olan hastane çal›ﬂanlar› ve objelerin floras› neonatal cilt
kolonizasyonunu etkiler ve yenido¤anlar›n cilt
ve mukozalar› birkaç gün içinde kolonize olur
(1). Cilt ve mukozalarda α-hemolitik Streptokoklar, Staphylococcus epidermidis ve Staphylococcus aureus s›kl›kla normal floray›
oluﬂturacak ﬂekilde kolonize olmaya baﬂlarlar.
Normal floran›n düﬂük virülansl› mikroorganizmalar› bebe¤i gram negatif bakteriler ve potansiyel patojen mikroorganizmalardan korur.

Yenido¤anlarda cildin ince, immünitenin yetersiz olmas› ve lokal bariyerlerin yap›lan uygulamalarla hasarlanmas› ile mikroorganizma invazyonu kolay olmaktad›r (2).
‹ntrauterin dönemde anneden geçen östrojen etkisi ile yenido¤anlarda meme dokusu hipertrofisi olmaktad›r. Meme dokusundaki bu hipertrofi ailelerin dikkatini çekmekte ve Türkiye’de töresel olarak meme dokusunu s›kma,
üzerine demir para bast›rmak gibi memenin küçülmesini sa¤layaca¤› düﬂünülen yaklaﬂ›mlarda
bulunulmaktad›r. Cilt bütünlü¤ünü bozan bu tür
uygulamalar, özellikle enfeksiyonlara göreceli
olarak daha yatk›n olan yenido¤anlarda, cilt enfeksiyonlar› ve neonatal mastitin ülkemizde biraz
daha s›k karﬂ›m›za ç›kmas›n›n bir nedeni olabilir.
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‹ngilizce literatürde birkaç vaka takdimi ﬂeklinde dikkate
getirilen ve erken müdahale edilmedi¤inde ileri yaﬂlarda
meme dokusu atrofisi, kozmetik problemlere neden olabilen ve hatta bakteriyemi ile mortalite riski taﬂ›yan klinik
tabloya bir vakam›z nedeniyle dikkat çekmek istedik.

Vaka Sunumu
Otuz iki günlük erkek, Çocuk Enfeksiyon Hastal›klar›
poliklini¤ine sol meme baﬂ›nda k›zar›kl›k, ﬂiﬂlik ve ak›nt› yak›nmalar› ile baﬂvurdu. Bir hafta önce sol meme baﬂ›nda
sertlik farkedilmiﬂ. Son iki gündür ﬂiﬂlik ve k›zar›kl›k artm›ﬂ,
beyaz renkli ak›nt› gelmeye baﬂlam›ﬂ. Ateﬂ yüksekli¤i olmam›ﬂ. Babaanne iki haftal›k iken farketti¤i meme büyüklü¤ü
için masaj yap›yormuﬂ. Herhangi bir ilaç kullanmam›ﬂ. Fizik
muayenesinde vucut s›cakl›¤› 37,2 oC, kalp tepe at›m›
140/dakika, solunum say›s› 36/dakika, kan bas›nc› 85/nab›z bulundu. Solunum, kardiyovasküler, kar›n ve nörolojik
muayene bulgular› normal olan hastan›n, sol meme çap›
sa¤a göre artm›ﬂ 3 x 3 cm ve belirgin ﬂiﬂlik, k›zar›kl›k ve ›s›
art›ﬂ› mevcuttu (Resim1).
Meme ucu absesi drene edildi. Drenaj örne¤inden yap›lan wright yaymas›nda bol polimorfonükleer lökosit mevcuttu, gram boyamada küme yapan Gr (+) koklar görüldü.
Tam kan say›m›nda Beyaz Küre: 9600/μL, periferik kan
yaymas›nda %46 PMNL, %50 Lenfosit, %4 Monosit saptand›. Hastaneye yat›r›larak intravenöz sulbaktam- ampisilin tedavisi baﬂland›. Drene edilen materyalden yap›lan kültürde Staphylococcus aureus (metisilin hassas) üremesi oldu. ‹ntravenöz dört gün sulbaktam-ampisilin ald›ktan sonra oral klavulonik asit- amoksisilin tedavisi on güne tamamland›. Hastan›n alt› ayl›k izleminde sorunu olmad›.

Tart›ﬂma
Meme dokusunun enfeksiyonu olan ve yenido¤an dönemindeki bebekleri etkileyen neonatal mastit dünyada s›k
görülen bir durum de¤ildir (3). Ancak term do¤an yenido¤anlarda fizyolojik meme hipertrofisi (anne ve plasentadan
geçen östrojen etkisi) s›kl›kla görülmektedir (4,5).

Resim 1. Baﬂvuru an›nda görünüm
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‹ngilizce yaz›lm›ﬂ olan literatürde nadir olarak bildirilen
neonatal mastit vakalar›n›n hemen hemen tamam› term
bebeklerdir. Bu durum, prematürelerin meme dokusu
bezlerinin yeterince geliﬂmemiﬂ olmas› nedeniyle ve maternal hormonlardan daha az etkilenmesi ile iliﬂkili olabilir.
Neonatal mastitin yaln›zca term infantlarda ve özellikle 5
haftal›ktan küçük bebeklerde görüldü¤ünü söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r (6). Pik yapt›¤› dönem 29-35. günler aras›nda olmaktad›r (6,7). K›zlarda erkeklerden daha s›k görülmektedir, bunun k›zlarda fizyolojik neonatal meme dokusu hipertrofisinin erkeklerden daha uzun sebat etmesi
nedeniyle daha uzun süre risk alt›nda olmalar› ile aç›klanabilir (8). Çok büyük oranda tek memede olmaktad›r (9).
Enfekte meme eritemli, ›s› art›ﬂ› olmuﬂ ve ﬂiﬂ-gergindir,
ak›nt› nadiren tespit edilir. Etkilenen meme taraf›nda lenf
nodu palpe edilebilir. Fluktuasyon veren kistik kitle hastalar›n yar›s›nda hissedilebilir (7). Lökositoz ve nötrofil hakimiyeti, CRP yüksekli¤i hastalar›n %50 ila %70’inde bulunur (3). Hafif vakalarda klinik tablonun s›kl›kla kendini s›n›rlad›¤› bilinmektedir, ancak nadir vaka bildirimleri ﬂeklinde yayg›n selülit (6,8,10), nekrotizan fasiit (11), osteomiyelit (12), beyin absesi (13) geliﬂimi de bildirilmiﬂtir. Bizim vakam›zda ciddi abse formasyonu nedeni ile hastaneye yat›r›larak tedavi almak zorunda kald›.
Neonatal mastitli hastalarda en s›k görülen patojen
Staphylococcus aureus’dur, ancak nadiren E. coli (6,14,15),
Salmonella (6,10,16), ﬁigella (7), Proteus mirabilis (17), Pseudomonas aeruginosa (18) ve Klebsiella (7) gibi gram negatif organizmalar da görülebilmektedir. Di¤er patojenler Grup
B ve D streptokoklard›r (19). Neonatal mastitin kesin patogenezi henüz aç›l›¤a kavuﬂmam›ﬂt›r. Ciltte kolonize olan patojenler meme derisi, meme baﬂ› ve mukoz membranlardan
geçerek maternal-plasental hormonlar›n etkisiyle büyümüﬂ
meme dokusuna ulaﬂ›r (9). Türkiye’de geleneksel olarak, fizyolojik meme hipertrofisi olan infantlar›n memelerinin kötü
sütü uzaklaﬂt›rma inan›ﬂ› ile s›k›lmas› veya üzerine para bast›rarak ﬂiﬂli¤in artmas›n› engelleme giriﬂimleri uygulanmaktad›r. Bu tür travmatik iﬂlemler sonucu yenido¤an›n cilt bütünlü¤ü bozularak kolonize olan mikroorganizmalar›n yay›l›m› kolaylaﬂt›r›lm›ﬂ olmaktad›r. Ayr›ca nadiren hematojen
yolla da yay›l›m olabilir, bu bebekler oldukça hasta görünümdedir ve bunlarda gram negatif mikroorganizma saptama olas›l›¤› daha fazlad›r (15,16,17).
Yenido¤an döneminde mastit geçiren hastalar›n uzun
dönem sonuçlar› ile ilgili literatürde yeterli bilgi yoktur.
1936’da yay›nlanan bir vaka raporuna göre 21 yaﬂ›ndaki
bir kad›n hastada iki meme aras›nda belirgin asimetrinin
neonatal mastit ile iliﬂkilendirildi¤i belirtilmiﬂtir. Yine 39
hastan›n incelendi¤i bir çal›ﬂmada 5 k›z çocu¤una insizyon ve drenaj uygulanm›ﬂ, bunlardan 2 tanesinde meme
boyunun mastit olmayan tarafa göre küçük kald›¤› belirtilmiﬂtir (8). Çok k›s›tl› olan bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda uygun tedavi edildi¤inde dahi yetiﬂkin yaﬂlarda kozmetik problemlere neden olabilecek neonatal mastit, yenido¤an döneminin özellikleri de düﬂünüldü¤ünde, taﬂ›d›¤› mortalite riski
ve neden oldu¤u morbiditenin önlenmesi için; ailelere bilgi verilmesi ve fizyolojik meme dokusu hipertrofisinin anlat›larak, s›kma, masaj, bez-para ba¤lama gibi uygulamalar›n önlenmesi gereklidir.
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